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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 19.750,00€ 

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. - 24 % 4.740,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 24.490,00€ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΟΚΠΑ) 

CPV 30213300-8 

Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

30231000-7 

Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

48000000-8 

Πακέτα λογισμικού και συστήματα 

πληροφορικής 

30232100-5 

Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 

30216110-0 

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της 

πληροφορικής  

K.A. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  15.7134.01 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα και λογισμικά 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 29/2019 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 
 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ  2019 

Ελληνική   

 

 

 

 



 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:                        29 / 2019 
 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  19.750,00 € 
Φ.Π.Α.     4.740.00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   24.490,00 € 

 

-3- 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», όπως όλες οι 
δημόσιες υπηρεσίες, διαθέτει πλήρες μηχανογραφικό σύστημα για 

 την υποστήριξη των λειτουργία των υπηρεσιών του, όπως για παράδειγμα είναι η παραγωγή 
εγγράφων, η λειτουργία του λογιστηρίου, η εκπόνηση μελετών και σχεδίων κλπ. και γενικά για 
την υποστήριξη όλου του εύρους των αρμοδιοτήτων του 

 τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του προς επιβλέποντες φορείς και το κεντρικό κράτος, 
μέσω αναφορών και παροχής στοιχείων, όπως π.χ. οικονομικά δεδομένα, τηλεπικοινωνιακά 
τέλη κλπ.  

 τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων δημοσιότητας στις οποίες υπόκειται θεσμικά, όπως για 
παράδειγμα οι αναρτήσεις στις πλατφόρμες ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ  

 την ενημέρωση και επικοινωνία των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα μέσω χρήσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, η επικοινωνία με 
άλλους φορείς και η ανταλλαγή αρχείων αναγκαίων για την εργασία κλπ. 

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να καταστεί εφικτή πλέον η διεκπεραίωση των παραπάνω 
λειτουργιών, το Ν.Π.Δ.Δ. διαθέτει  

 σημαντικό όγκο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών (hardware), όπως είναι 
εξυπηρετητές, υπολογιστές, εκτυπωτές, δρομολογητές, τηλεφωνικά κέντρα κλπ.  

 ένα ευρύ σύνολο εφαρμογών λογισμικού (software) που υποστηρίζει πρακτικά το σύνολο των 
αναγκών του 

 τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, φυσικά και νοητά δίκτυα κλπ. 

και παράλληλα το Ν.Π.Δ.Δ. συνδέεται με ένα σύνολο δημόσιων υποβάθρων για τη διεκπεραίωση των 
υποχρεώσεών του όπως είναι η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το ΚΗΜΔΗΣ κλπ. 

Η υποδομή προκειμένου να είναι λειτουργική, είναι αναγκαίο να  

 ανανεώνεται μέσω νέων προμηθειών όποτε εμφανίζονται μη επισκευάσιμες βλάβες ή 
απαξιώνεται και καθίσταται πρακτικά άχρηστη, λόγω παλαιότητας, νέων τεχνικών 
απαιτήσεων κλπ. και αυτό ισχύει και τον εξοπλισμό και για το λογισμικό 

 συντηρείται και να υποστηρίζεται με όποια εργασία, ενέργεια τεχνικά απαιτείται ανά 
περίπτωση 

 ενημερώνεται μέσω νέων εκδόσεων που το Ν.Π.Δ.Δ. πρέπει να προμηθεύεται και να 
ενσωματώνει 

 εκπαιδεύονται και να υποστηρίζονται -όποτε είναι αναγκαίο- οι υπάλληλοι/χρήστες 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα μελέτη, η οποία αφορά στην προμήθεια επιτραπέζιων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (πλήρες σύνολο, δηλ. κεντρική μονάδα, τροφοδοτικό, πληκτρολόγιο, 
ποντίκι, προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα), οθόνες υπολογιστή, εκτυπωτικές μηχανές, σαρωτή 
και λογισμικό. 

Η προμήθεια του αναφερόμενου εξοπλισμού (hardware) προορίζεται για την αντικατάσταση 
παλαιότερων αντίστοιχων στοιχείων εξοπλισμού, που είτε έχουν υποστεί μη επισκευάσιμη βλάβη ή 
έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά και η χρήση τους είναι πρακτικά αδύνατη. 
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Επίσης η προμήθεια περιλαμβάνει και πακέτα λογισμικού, εφαρμογών γραφείου για την διασφάλιση 
της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. στην διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών 
που άπτονται των καθηκόντων του προσωπικού, όπως είναι η παραγωγή εγγράφων. 

Συγκεκριμένα η προμήθεια θα περιλαμβάνει τα εξής  είδη: 

 επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές – τύπου Α 

 Οι υπολογιστές προορίζονται να αντικαταστήσουν απαξιωμένους τεχνικά υπολογιστές σε 
όλα τα τμήματα του Ν.Π.Δ.Δ. (στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικών Προγραμμάτων & 
Δραστηριοτήτων, στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Λεσχών 
Φιλίας & Αλληλεγγύης και στο Τμήμα των Παιδικών Σταθμών)  

 – 11 (έντεκα)  

 επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής – τύπου Β 

 Ο υπολογιστής προορίζεται να αντικαταστήσει τον απαξιωμένο τεχνικά υπολογιστή για τις 
γραφιστικές εργασίες του ΟΚΠΑ. 

 – 1 (ένας)  

 οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 Οι οθόνες προορίζονται να αντικαταστήσουν παλαιότερης τεχνολογίας οθόνες στις 
προηγουμένως αναφερόμενες θέσεις εργασίας. 

 – 11 (έντεκα) 

 πρόγραμμα εφαρμογών γραφείου (δηλ. λογισμικό για την παραγωγή αρχείων κειμένων, 
παρουσιάσεων, φύλλων υπολογισμού κλπ.),  

 Τα πακέτα θα καλύψουν τις ανάγκες του λογισμικού αυτού στις προηγουμένως 
αναφερόμενες θέσεις εργασίας. 

 - 14 (δέκα τέσσερις) – (άδειες για 14 χρήστες) 

 εκτυπωτικό πολυμηχάνημα  

 Το πολυμηχάνημα πρόκειται να εγκατασταθεί στο κτίριο γραφείων του ΟΚΠΑ προκειμένου 
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εκεί εργαζομένων. 

 - 1 (ένα)  

 εκτυπωτές  

 Οι εκτυπωτές προορίζονται να ενισχύσουν τον εξοπλισμό των Γ’ & Δ’ Παιδικών Σταθμών  

 - 7 (επτά)  

 σαρωτής 

Ο σαρωτής πρόκειται να εγκατασταθεί στο κτίριο γραφείων του ΟΚΠΑ προκειμένου να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εκεί εργαζομένων. 

 - 1 (ένας)  

 

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω περιγράφονται στη συνέχεια.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

αναθέτουσα αρχή 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Βριλησσίων», με τα εξής στοιχεία: 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  

Οδός Λ. Πεντέλης 62 

Ταχυδρομικός Κώδικας 15235 

Περιοχή Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα 

Κωδικός NUTS EL301 

Διεύθυνση ιστοσελίδας  - 

Λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας   paidikvr@otenet.gr  

Τηλέφωνα επικοινωνίας  210 8105052 

Τηλεομοιοτυπία  210 6131204 

 

κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τους ακόλουθους 
αριθμητικούς κωδικούς  

30213300-8  στην υπηρεσία με αντικείμενο, «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές» 

30231000-7 στην υπηρεσία με αντικείμενο, «Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών» 

48000000-8  στην υπηρεσία με αντικείμενο,  «Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής» 

30232100-5  στην υπηρεσία με αντικείμενο,  «Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι» 

30216110-0  στην υπηρεσία με αντικείμενο,  «Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής» 

εκτιμωμένη αξία συμβάσης – πηγή χρηματοδότησης 

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 19.750,00€ (δέκα εννέα χιλιάδων και 
επτακοσίων πενήντα ευρώ) με επιπλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή ποσού 4.740,00€ (τεσσάρων 
χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ) άρα η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη είναι ύψους 24.490,00€ 
(ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ), θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του 
Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης  και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 
του, οικονομικού έτους 2019, την πίστωση υπό τον ΚΑ 15.7134.01 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά», όπου είναι εγγεγραμμένο επαρκές ποσό. 

mailto:paidikvr@otenet.gr
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διαδικασία ανάθεσης 

Η εν λόγω διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης αφορά στο Βιβλίο Ι του Ν.4412/2016 και εί ναι 
«κάτω των ορίων». 

Η προτεινόμενη προμήθεια θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή 
πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (και 
ιδίως του άρθρου 118), του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 3463/2006.  

κριτήρια ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει της τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.  

 

 
 

Βριλήσσια, 01 Ιουλίου 2019 
Ο Συντάξας 

 

Βασίλειος Λογοθέτης 
Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

άρθρο 1:  

αντικείμενο της συγγραφής 

Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη προμήθεια.  

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης  και 
Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της 
προμήθειας, βάσει της προσφοράς του. 

άρθρο 2:  

ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των:  

1. Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών». 

2. Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

3. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

4. Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α’/09-03-1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις». 

Καθώς και: 

5. Ν. 4270/2014 ΦΕΚ 143 Α’/28-06-2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

6. Ν. 4250/2014 ΦΕΚ 74 Α’/26-3-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.» 

7. Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία  2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές). 

8. Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», καθώς και της Υ.Α. 57654/2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/Β/23.5.2017).  

9. Π. Δ. 80/2016, ΦΕΚ 145 Α’/5-8-2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

10. Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  
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11.  Ν. 4555/2018 «…Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι….». 

άρθρο 3:  

έγγραφα της συμβάσης κατά σειρά ισχύος 

- Το συμφωνητικό 

- Η παρούσα μελέτη  

- Η απόφαση ανάθεσης 

- Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων  

άρθρο 4:  

προϋποθέσεις συμμετοχής – λόγοι αποκλεισμού 

4.1  Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη 
αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και 

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων 

4.2  Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:   

4.2.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 
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της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 

 

4.2.2  Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό 
εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν έχουν καταβληθεί. 

4.2.3  Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι: 

 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η ανωτέρω υποχρέωση 
αποτελεί ειδικό όρο (παράγ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016). 

4.2.4  Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος σε οικείο Επιμελητήριο/Μητρώο (παρ. 2 αρ. 75 Ν. 
4412/2016). 

4.2.5    Εάν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις του Ν. 2939/2001 για τα υπό προμήθεια είδη που 
εμπίπτουν στις διατάξεις του. 
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άρθρο 5:  

αποδεικτικά μέσα 

Ο οικονομικός φορέας, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να υποβάλλει τα 
αναφερόμενα απαιτούμενα έγγραφα του παρόντος άρθρου (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά 
αποδεικτικά μέσα), μαζί με την οικονομική του προσφορά . 

 

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.1), με την οποία θα δηλώνει:  

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 4.2.1 του άρθρου 4 της 
παρούσας (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.)  

β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 4.2.1 του άρθρου 4 της παρούσας 
(παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εις βάρος των κατωτέρω προσώπων (με αναγραφή 
των ονοματεπωνύμων και των πατρωνύμων αυτών): 

1) διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  

2) διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ,  

3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών .  

 

Η Υ.Δ. υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο (για τις ατομικές επιχειρήσεις) ή από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην περίπτωση νομικών προσώπων - εταιρειών) όπως 
αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016. 

Εναλλακτικά στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) μπορούν να υποβληθούν 
χωριστές Υ.Δ. από έκαστο υπόχρεο κατά τα ανωτέρω. 

2. Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 4.2.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:  

α) καταβολή φόρων 

β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες 
πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην 
Ελλάδα) 

Σημείωση: 

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά 
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση 
με την εταιρεία.   

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι 
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισμό. 
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.3) του νομίμου εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα, ότι:  

 δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.  

 κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρούνται οι υποχρεώσεις του Ν. 
2939/2001, με αναφορά της επωνυμίας του υπόχρεου παραγωγού και του αριθμού 
εγγραφής του  στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), για τα υπό προμήθεια είδη.  

 αποδέχεται τα οριζόμενα στην 29/2019 μελέτη της υπηρεσίας και η προσφορά του 
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής. 

4. Πιστοποιητικό/ βεβαίωση εγγραφής του σε οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή εμπορικό 
Μητρώο του κράτους εγκατάστασης (για την περίπτωση 4.2.4), με το οποίο να πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους και το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο . 

Για την απόδειξη άσκησης του ειδικού επαγγέλματός τους επικουρικά και συμπληρωματικά 
μπορεί να υποβάλλεται και βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή περί έναρξης εργασιών 
φυσικού ή νομικού προσώπου, ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία 
να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).  

5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.5), με την οποία θα δηλώνει ότι κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρούνται οι υποχρεώσεις του Ν. 2939/2001, με 
αναφορά της επωνυμίας του υπόχρεου παραγωγού και του αριθμού εγγραφής του στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), για τα υπό προμήθεια είδη.  
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ΓΕΝΙΚΑ: 

Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης σύστασης 
και εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Για τα δε 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα είναι υποχρεωτική η μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το Δημόσιο, 
τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 του Ν. 4250/2014, 
γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.  

Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα 
οριζόμενα στον Ν. 4250/2014.  

 
Επίσης, τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα (εκτός από τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014), εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/86 με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβειά τους, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης. 

 
Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων. 

 η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) 

μήνες πριν την υποβολή τους.  

 Το Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου / μητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

 Στην περίπτωση υποβολής πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Η. περί της ισχύουσας εκπροσώπησης σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την υποβολή του. 

• Τυχόν υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν την υποβολή τους.   

 οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για υποβολή δικαιολογητικών. 

 
Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής και υπογράφονται: 
α) από το φυσικό πρόσωπο (για ατομικές επιχειρήσεις)  
β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες). 
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άρθρο 6:  

διάρκεια της σύμβασης 

Ο Ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης ανάθεσης της προμήθειας, 
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 
62).  

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας μελέτης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
της προμήθειας και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και ισχύει για  
ΤΡΕΙΣ  (3) ΜΗΝΕΣ. 

άρθρο 7:  

τόπος παράδοσης 

Η παράδοση του προμηθευομένου εξοπλισμού θα γίνει στα γραφεία του Ο.Κ.Π.Α. επί της 
Λεωφόρου Πεντέλης 62, στα Βριλήσσια. 

άρθρο 8: 

σταθερότητα τιμών 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ».  

Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της  
σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών και το κόστος μεταφοράς 
τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία, κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου 
προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών και οι νόμιμες κρατήσεις. 

άρθρο 9:  

πληρωμή του αναδόχου 

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει τμηματικά στο 100% της συμβατικής 
αξίας μετά την οριστική παραλαβή, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν έκδοσης 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. στο όνομα του 
Αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος του οικείου κωδικού αριθμού 
του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2019, μετά την έκδοση των σχετικών 
τιμολογίων και την παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον 
δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την προδιαγραμμένη τεχνική περιγραφή του 
προμηθευομένου είδους. 

άρθρο 10:  

κρατήσεις – φόροι 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων, φόρους, τέλη και 
κρατήσεις.  
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άρθρο 11:  

γενικοί όροι - προϋποθέσεις 

1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και 215, του Ν. 
4412/2016. 

2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν. 
4412/2016. 

4. Η παραλαβή, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από το Ν4412/2016, θα πραγματοποιηθεί από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και 
παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου να 
διαπιστωθεί ότι τo υπό προμήθεια είδος πληροί τους όρους της παρούσας. 

6. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 
4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής 
νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 01 Ιουλίου 2019 Βριλήσσια, 01 Ιουλίου 2019 

Ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 Ο Συντάξας 
 

Τρύφων Μαρτιγόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 

Βασίλειος Λογοθέτης 
Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη 
συνέχεια. 

άρθρο 1:  

επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές – τύπου Α 

 επεξεργαστής κατηγορίας i5, με ταχύτητα τουλάχιστον 2,0 GΗz, Cache Memory τουλάχιστον 4ΜΒ  

 RAM τουλάχιστον 8 GB  

 σκληρός δίσκος τουλάχιστον 500GB, 7.200 rpm SATA 

 DVD W/R 

 USB πληκτρολόγιο, ποντίκι 

 τροφοδοτικό ≤ 290W και ≥ 90% efficient  

 προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro 

 3 έτη εγγύηση κατασκευαστή με επιτόπια δωρεάν επίσκεψη για επισκευή 

 η κατασκευή, συναρμολόγηση θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε εργοστάσιο με 
πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001  

(τεμάχια έντεκα -11-) 

άρθρο 2:  

επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής – τύπου Β 

 επεξεργαστής κατηγορίας i7, με ταχύτητα τουλάχιστον 2,0 GΗz, Cache Memory τουλάχιστον 4ΜΒ  

 RAM 8 GB  

 σκληρός δίσκος SSD 500GB, Sata III, μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης 540MB/Sec, μέγιστη ταχύτητα 
εγγραφής 520MB/Sec 

 κάρτα γραφικών με μνήμη τουλάχιστον 4GB 

 USB πληκτρολόγιο, ποντίκι 

 προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro 

 3 έτη εγγύηση κατασκευαστή με επιτόπια δωρεάν επίσκεψη για επισκευή 

 η κατασκευή, συναρμολόγηση θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε εργοστάσιο με 
πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001  

 (τεμάχιο ένα -1-) 
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άρθρο 3:  

οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή  

 οθόνη τεχνολογίας LED 

 τουλάχιστον 19’’ 

 ανάλυση 1920 x 1080 

 ρύθμιση και καθ’ύψος 

 1 έτος εγγύηση κατασκευαστή 

(τεμάχια έντεκα -11-) 

άρθρο 4:  

πρόγραμμα εφαρμογών γραφείου 

 Office Standard 2016 

 άδειες χρήσης κατάλληλες για δημόσιο φορέα 

(τεμάχια δέκα τέσσερα -14 άδειες-) 

άρθρο 5:  

εκτυπωτικό πολυμηχάνημα 

 γενικά χαρακτηριστικά (ελάχιστες απαιτήσεις) 

o θύρες Hi-Speed USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX  

o παραγωγή έγχρωμων εκτυπώσεων/αντιγράφων/αρχείων σάρωσης/ τηλεομοιοτυπιών 

o αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 

o χρήση χαρτιού σε μέγεθος έως Α3 (χρήση χαρτιών μεγεθών Α3, Α4, Β4, Α5, Α6) 

o μνήμη 1,5 MB 

o σκληρό δίσκο 150GΒ 

o τροφοδοσία από τροφοδότη πολλών σελίδων 

 επιπλέον χαρακτηριστικά λειτουργίας ως φωτοαντιγραφικού μηχανήματος (ελάχιστες 
απαιτήσεις) 

o ανάλυση 600dpi 

o 256 κλίμακες του γκρι 

o ταχύτητα αντιγραφής 25σελ/λεπτό 

o δυνατότητα σμίκρυνσης έως 90% 

o δυνατότητα μεγέθυνσης έως 400% 

 επιπλέον χαρακτηριστικά λειτουργίας ως εκτυπωτή (ελάχιστες απαιτήσεις) 
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o ανάλυση 1.200dpi x 1.200dpi 

o ταχύτητα εκτύπωσης 30σελ/λεπτό  

o συνεργασία με λειτουργικό Windows XP/Vista/7/8/10/Server 2003/Server 2008/Server 
2008R2 υποστήριξη OS macOS Sierra (σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιοποιεί η 
εταιρεία Apple) 

 επιπλέον χαρακτηριστικά λειτουργίας ως σαρωτή (ελάχιστες απαιτήσεις) 

o ανάλυση 600dpi 

o υποστήριξη εξαγόμενων αρχείων μορφής pdf, jpg, tiff 

o υποστήριξη δυνατότητας αποστολής σαρωθόντεντος αρχείου μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

o αποθήκευση 1.000 διευθύνσεων προορισμών σαρωθέντων αρχείων και τουλάχιστον 500 
ανά εργασία 

 επιπλέον χαρακτηριστικά λειτουργίας ως fax 

o ανάλυση 300dpi 

o ταχύτητα modem 33,6 Kbps  

o συμβατότητα ITU-T (CCITT) G3 

o μνήμη 12 MB ή 300 σελ 

o μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου 150 αριθμοί παραληπτών 

o δυνατότητα δημιουργίας ομάδων παραληπτών 

o δυνατότητα πολλαπλής αποστολής 

o δυνατότητα λήψης στη μνήμη (όταν εκτελούνται άλλες εργασίες ή έχει τελειώσει το 
χαρτί/αναλώσιμα) 

o δυνατότητα μεταχρονολογημένης αποστολής 

o δυνατότητα επανάληψης αποστολής όταν δεν επιτυγχάνεται έως 3 φορές 

Το πολυμηχάνημα θα μεταφερθεί, εγκατασταθεί, παραμετροποιηθεί και τεθεί σε λειτουργία από τον 
Ανάδοχο. Ο οποίος θα επιδείξει τη χρήση του πολυμηχανήματος στους χρήστες του. 

Το πολυμηχάνημα θα πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον 12μηνη εγγύηση η οποία θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες 

 Απεριόριστο αριθμό επισκέψεων και εργασίμων ωρών των τεχνικών του προμηθευτή για 
συντήρηση του εξοπλισμού ή την αποκατάσταση βλαβών. 

 Όλα τα ανταλλακτικά -χωρίς εξαίρεση- που θα απαιτηθούν για την επισκευή των όποιων βλαβών 
και την αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισμού (προφανώς δεν περιλαμβάνονται τα 
αναλώσιμα υλικά, δηλ. χαρτί, γραφίτης και συνδετήρες). 

(τεμάχιο ένα -1-) 
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άρθρο 6:  

εκτυπωτές 

 Έγχρωμος inkjet εκτυπωτής 

 Μέγιστο μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης Α3 

 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 

 Ανάλυση Εκτύπωσης έως 1200 x 1200 dpi 

 Συνδεσιμότητα Ethernet, USB, WiFi 

 Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων Mac OS Sierra, Windows 10, Windows 7, Windows 8  

 Μνήμη τουλάχιστον 256 MB 

(τεμάχια επτά -7-) 

άρθρο 7:  

σαρωτής 

 Μέγιστο μέγεθος χαρτιού για σάρωση A4 

 Σαρωτής με τροφοδότη  

 Σάρωση διπλής όψης, αυτόματα 

 Ανάλυση έως 2400 x 2400 dpi 

 Ταχύτητα έγχρωμης σάρωσης τουλάχιστον 16 σελ/λεπτό 

 Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων Windows 10, Windows 7, Windows Vista, Windows XP 

 (τεμάχιο ένα -1-) 
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Ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 Ο Συντάξας 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

άρθρο 1:  

επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές – τύπου Α 

Όπως τεχνικά προδιαγράφονται στο άρθρο 1 της ενότητας με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

Κ.Α. 15.7134.01  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

CPV 30213300-8  Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

τιμή ανά τεμάχιο 780,00 € ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

αριθμός τεμαχίων 11 ΕΝΤΕΚΑ 

η παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%   

 

άρθρο 2:  

επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής – τύπου Β 

Όπως τεχνικά προδιαγράφεται στο άρθρο 2 της ενότητας με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

Κ.Α. 15.7134.01  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

CPV 30213300-8  Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

τιμή ανά τεμάχιο 900,00 € ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

αριθμός τεμαχίων 1 ΕΝΑ 

η παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%   

 

άρθρο 3:  

οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή  

Όπως τεχνικά προδιαγράφονται στο άρθρο 3 της ενότητας με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

Κ.Α. 15.7134.01  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

CPV 30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 

τιμή ανά τεμάχιο 170,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

αριθμός τεμαχίων 11 ΕΝΤΕΚΑ 

η παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%   
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άρθρο 4:  

πρόγραμμα εφαρμογών γραφείου 

Όπως τεχνικά προδιαγράφεται στο άρθρο 4 της ενότητας με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

Κ.Α. 15.7134.01  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

CPV 48000000-8  Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

τιμή ανά τεμάχιο 370,00 € ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

αριθμός τεμαχίων 14 ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

η παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%   

 

άρθρο 5:  

εκτυπωτικό πολυμηχάνημα  

Όπως τεχνικά προδιαγράφεται στο άρθρο 5 της ενότητας με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

Κ.Α. 15.7134.01  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

CPV 30232100-5  Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 

τιμή ανά τεμάχιο 1.600,00 € ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

αριθμός τεμαχίων 1 ΕΝΑ 

η παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%   

 

άρθρο 6:  

εκτυπωτές 

Όπως τεχνικά προδιαγράφεται στο άρθρο 6 της ενότητας με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

Κ.Α. 15.7134.01  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

CPV 30232100-5  Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 

τιμή ανά τεμάχιο 160,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗHNTA ΕΥΡΩ 

αριθμός τεμαχίων 7 ΕΠΤΑ 

η παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%   
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άρθρο 7:  

σαρωτής 

Όπως τεχνικά προδιαγράφεται στο άρθρο 7 της ενότητας με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

Κ.Α. 15.7134.01  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

CPV 30216110-0  Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 

τιμή ανά τεμάχιο 500,00 € ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

αριθμός τεμαχίων 1 ΕΝΑ 

η παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%   
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης άρθρο 
τιμολογίου 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

προμήθεια  τεμάχιο € € € € 

15.7134.01 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά» 

επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές – τύπου Α 

όπως προδιαγράφεται στο άρθρο 1 των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

cpv 30213300-8 «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές» 

1 11 780,00 8.580,00 2.059,20 10.639,20 

επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές – τύπου Β 

όπως προδιαγράφεται στο άρθρο 2 των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

cpv 30213300-8 «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές» 

2 1 900,00 900,00 216,00 1.116,00 

οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή 

όπως προδιαγράφεται στο άρθρο 3 των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

cpv 30231000-7 «Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών» 

3 11 170,00 1.870,00 448,80 2.318,80 

πρόγραμμα εφαρμογών γραφείου 

όπως προδιαγράφεται στο άρθρο 4 των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

cpv 48000000-8 «Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής» 

4 14 370,00 5.180,00 1.243,20 6.423,20 

εκτυπωτικό πολυμηχάνημα 

όπως προδιαγράφεται στο άρθρο 5 των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

cpv 30232100-5 «Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι» 

5 1 1.600,00 1.600,00 384,00 1.984,00 

εκτυπωτές 

όπως προδιαγράφεται στο άρθρο 6 των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

cpv 30232100-5 «Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι» 

6 7 160,00 1.120,00 268,80 1.388,80 
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αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης άρθρο 
τιμολογίου 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

προμήθεια  τεμάχιο € € € € 

15.7134.01 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά» 

σαρωτής 

όπως προδιαγράφεται στο άρθρο 7 των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

cpv 30216110-0 «Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής» 

7 1 500,00 500,00 120,00 620,00 

ΣΥΝΟΛIKH ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  19.750,00 4.740,00 24.490,00 

 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Βριλήσσια, 01 Ιουλίου 2019 Βριλήσσια, 01 Ιουλίου 2019 

Ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 Ο Συντάξας 
 

Τρύφων Μαρτιγόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 

Βασίλειος Λογοθέτης 
Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. 

 

 

 


