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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 
και ώρα 12:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’αριθ. 
135/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 26-3-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
135/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

9/26-3-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                    
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

Αριθ. Πρωτ. ...../31-3-2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Καθορισµός όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ενδεικτικού προϋπολογισµού, 

συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού και ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια 
µηχανογραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

9:00 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 7560/17-3-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  3) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

4) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   
           

            Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 6, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε καθορισµό όρων, έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών, ενδεικτικού προϋπολογισµού, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού και 
ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια µηχανογραφικού υλικού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 

• Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων». 
• Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας 

«ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου»  
έτους 2014 ∆ήµου Καρδίτσας. 

• Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.). 

• Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» & του Π.∆. 60/2007. 

• Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

• Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 
ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (73.800,00€ µε ΦΠΑ), κατά κωδικό αριθµό είδους. 

• Τις πιστώσεις που έχουν προϋπολογισθεί και εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων 
έτους 2014 και τις αντίστοιχες Α.Α.Υ..  

• Την αναγκαιότητα της προµήθειας µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις 
υπό έγκριση τεχνικές προδιαγραφές για την εύρυθµη λειτουργία του δήµου 
Καρδίτσας.  

• Το πρακτικό της 26/03/2014 ΑΠ8299 για τη συγκρότηση της επιτροπής 
διενέργειας, αξιολόγησης, παρακολούθησης του διαγωνισµού. 

• Το σχέδιο των όρων που συντάχθηκε από την υπηρεσία.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ποσού 
20.000,00 € ευρώ  (µε Φ.Π.Α.) για την προµήθεια  «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου»  έτους 2014. ( λόγω όγκου στο 
παράρτηµα Α της απόφασης ) 
 
Β.  Η προµήθεια θα γίνει έπειτα από ΠΡΟΧΕΙΡΟ  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, 
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
 
Γ.  Περίληψη της διακήρυξης να δηµοσιευθεί στον τοπικό ηµερήσιο & εβδοµαδιαίο τύπο 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ΕΚΠΟΤΑ και στο νόµο 3548/2007. 
 
∆. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ύψους 20.000,00€ στους παρακάτω κωδικούς του 
προϋπολογισµού ως εξής: 
 

Κ.Α. Περιγραφή Ποσό Ε.Α.∆. 

10-7134.0001 
Προµήθεια µηχανογραφικού υλικού (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
και συναφή) (ΣΑΤΑ 2014). 

15.000,00€ 137/2-1-2014 

10-7134.0004 
Προµήθεια εκτυπωτών και συναφών µηχανηµάτων (φαξ, 
σκάνερ, πολυµηχανήµατα) (ΣΑΤΑ 2014). 

5.000,00€ 140/2-1-2014 

Γενικό σύνολο  20.000,00€  

 
Ε. Εγκρίνει το πρακτικό 8299/2014  που αφορά τη συγκρότηση της επιτροπής 
διενέργειας, αξιολόγησης, παρακολούθησης του διαγωνισµού και συγκροτεί την επιτροπή 
ως εξής: 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α) ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Β) ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Γ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α) ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Β) ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
Γ) ΒΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
ΣΤ.  Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού, που αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως : 
  
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο δηµοτικό κατάστηµα του δήµου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, 
την ___/4/2014 (όπως θα οριστεί στην διακήρυξη της προµήθειας) και ώρα 12:00 
ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού. 
 
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ’ 
αριθµό 4303/2014 τεχνική µελέτη της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και 
εγκρίθηκαν από την Οικονοµική Επιτροπής του  ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  να  καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά  στο 
αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου (Γραφείο Πρωτοκόλλου – Αρτεσιανού 1 – 2ος όροφος, 
αρµόδιος υπάλληλος Μαυραντζάς Θωµάς),  µέχρι την   ___/4/2014(όπως θα οριστεί 
στην διακήρυξη της προµήθειας) και  ώρα 11:00. 
 
Για τη διενέργεια του διαγωνισµού ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Υ.Α. 11389/93 
«Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ)» και των συναφών νοµοθετηµάτων περί 
προµηθειών του δηµοσίου. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις 
προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το 
αντικείµενο. 
Η επιτροπή διενεργείας διαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει και επιπλέον 
διευκρινήσεις από τους συµµετέχοντες, για όποιο υλικό κρίνει, καθώς και την παρουσία 
υπαλλήλου της αρµόδιας υπηρεσίας που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των τεχνικών 
στοιχείων των προσφορών. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει και έγγραφη γνωµοδότηση από 
την αντίστοιχη υπηρεσία του δήµου. Σε τέτοια περίπτωση η διαδικασία αξιολόγησης 
παρατείνεται για εύλογο χρονικό διάστηµα. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί θα αναγγελθεί 
στους συµµετέχοντες. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 
∆ικαιολογητικά που απαιτούνται: 
 
1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

1.1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 5% του  προϋπολογισµού. ∆εν 
αποκλείεται η µερική συµµετοχή στο διαγωνισµό για το σύνολο των ειδών του 
ενός µόνο Κ.Α. µε κατάθεση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής που να 
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αναφέρεται στον συνολικό προϋπολογισµό του αντίστοιχου Κ.Α. (βλέπε παρακάτω 
για τη ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ).  Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς (ήτοι µετά από 5 
µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού). 

1.2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

1.3. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να 
προκύπτει ότι: 
1.3.1. ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
1.3.2. ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των 
παραγράφων (1.3.1) και (1.3.2) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 

1.4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς  τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των 
ιδίων, καθώς και των εργαζοµένων τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θ’ αφορά όλους τους 
απασχολούµενους µε οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε 
διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης κι όχι µόνο τους 
ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει και υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία να δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 
έχει υποχρέωση καταβολής εισφορών. 

1.5. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

1.6. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για 
το συγκεκριµένο επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

2.1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω στο 
σηµείο 1.1. 

2.2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή 
∆ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

2.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: 
2.3.1. ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
2.3.2. ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία. 

2.4. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 
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2.5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την 
εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους 
επαγγελµατικούς καταλόγους. 

 
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
 
     Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του 
ποινικού µητρώου ή άλλου αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή 
υποχρέωση προσκόµισης ποινικού µητρώου έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
συµµετεχούσης εταιρείας, καθώς και επίσηµο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα 
του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας. 
 
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

4.1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω στο 
σηµείο 1.1. 

4.2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
4.3. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να 

προκύπτει ότι: 
4.3.1. ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
4.3.2. ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία. 

      
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
 

5.1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

5.2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προµηθευτών που 
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις 
εσωτερικού ή εξωτερικού. 

5.3. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους 
υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται 
από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε 
φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

 
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες 
οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τα 
ακόλουθα: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους  από διαγωνισµούς του 

∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και δεν έχουν 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους  
δραστηριότητας, καθώς και ότι η επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς 
νοµικών περιορισµών. 

3. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
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4. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) που συνοδεύουν την 
προσφορά και περιγράφουν  τα αντίστοιχα είδη είναι ακριβή και αναφέρουν ορθά τα 
τεχνικά τους χαρακτηριστικά. 

 
Επιπροσθέτως, θα αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιότυπου (Fax) στο οποίο θα 
αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα 
και αποφάσεις . 
 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής του εκπροσωπούµενου. 
 
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) 
εταιρείες. 
      
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Προσφορές για µέρος της προµήθειας  θα γίνονται δεκτές,  εφόσον αφορούν στο σύνολο 
των ειδών και ποσοτήτων ενός επιµέρους Κ.Α. όπως αυτά προσδιορίζονται στην 
αντίστοιχη Τεχνική Έκθεση. Στην περίπτωση αυτή θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή 
ύψους 5% που να αντιστοιχεί στο προϋπολογιζόµενο ύψος των προσφερόµενων ειδών 
του αντίστοιχου Κ.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει 

ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 
2. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα (µε εξαίρεση τα 

τεχνικά φυλλάδια –  βλέπε παρακάτω 7.2). 
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν  στο αρµόδιο γραφείο,  όπως καθορίζεται στο πρώτο 

άρθρο  της παρούσας διακήρυξης. 
4. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισµένο. 
5. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 

5.1. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου 
έτους 2014» 

5.2. Τα στοιχεία του συµµετέχοντος. 
5.3. Ένδειξη για τον Κ.Α. για τον οποίο συµµετέχει εφόσον πρόκειται για µερική 

προσφορά. 
6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 

και τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 
7. Καλά   σφραγισµένο   υποφάκελο  µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα στον 

φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων υλικών. 
Αναλυτικότερα: 
7.1. Ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει τον «Πίνακα 

Συµµόρφωσης µε τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά» και 
7.2. Να συµπεριλάβει Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) για όλα τα είδη για τα οποία 

καταθέτει προσφορά, από τα οποία να προκύπτει η κάλυψη των ζητούµενων 
τεχνικών προδιαγραφών. Τα τεχνικά φυλλάδια µπορούν να είναι γραµµένα στην 
Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα µόνο. Τα τεχνικά φυλλάδια οφείλουν να έχουν 
µοναδική και συνεχόµενη αρίθµηση για τον έλεγχο των τεχνικών 
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χαρακτηριστικών των ειδών, µε παραποµπή από τον «Πίνακα Συµµόρφωσης µε τα 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά». 

7.3. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει έγγραφες διευκρινίσεις σε περίπτωση που 
κρίνει ότι υπάρχουν ασάφειες στην προσφορά. Ο υποψήφιος οφείλει να δώσει 
έγγραφες διευκρινίσεις εντός δύο (2) ηµερών από την ηµέρα που θα τις ζητήσει η 
επιτροπή, αλλιώς η επιτροπή µπορεί να απορρίψει την προσφορά του. Η επιτροπή 
επιφυλάσσεται να κάνει δεκτή ή να απορρίψει την προσφορά ανάλογα µε τις 
διευκρινίσεις που θα δοθούν από τον υποψήφιο. 

8. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει και δείγµατα των υπό προσφορά ειδών 
προκειµένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή τα τεχνικά στοιχεία που δηλώνει 
στην προσφορά του, σε χρόνο και τόπο που θα του ζητηθεί από την επιτροπή. (Αυτό 
θα προκύψει µετά την εξέταση των τεχνικών προσφορών). Η επιτροπή διατηρεί το 
δικαίωµα να ζητήσει και επιπλέον διευκρινήσεις για όποιο υλικό κρίνει. Σε τέτοια 
περίπτωση η διαδικασία αξιολόγησης παρατείνεται για εύλογο χρονικό. Ο χρόνος που 
θα απαιτηθεί θα αναγγελθεί στους συµµετέχοντες. Η προσκόµιση πλήρους σειράς 
δειγµάτων, για όλα τα προσφερόµενα είδη, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία είναι 
υποχρεωτική. 

9. Ειδικά για το θέµα της εγγύησης των προς προµήθεια ειδών, ο υποψήφιος δηλώνει ότι 
όλα τα είδη καλύπτονται από την προβλεπόµενη στην τεχνική έκθεση εγγύηση. Οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι οθόνες θα καλύπτονται από εγγύηση επιτόπιας 
επισκευής (in-site) για όλα τα µέρη τους σε χρονικό διάστηµα 24 ωρών από την 
έγγραφη ενηµέρωση του αναδόχου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, 
θα αντικαθίστανται  από ίδιο ή καλύτερο για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την 
επισκευή. 

10. Όλα τα προσφερόµενα είδη θα είναι καινούργια και πρώτης χρήσης. 
11. Καλά   σφραγισµένο   υποφάκελο  µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα 

στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου 
(σύµφωνα µε το πρότυπο οικονοµικής προσφοράς που συνοδεύει την παρούσα 
προκήρυξη) για τα συγκεκριµένα και µόνο υλικά. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται 
όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Για την αποσφράγιση των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και των ΤΕΧΝΙΚΩΝ προσφορών θα 
ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται ∆ΙΕΞΟ∆ΙΚΑ στον ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93 
«Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ)». Για την υποβολή ενστάσεων θα ισχύσουν 
τα οριζόµενα στον ΕΚΠΟΤΑ. Αρµόδιο για την κρίση τους όργανο θα είναι η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
Για ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού η προθεσµία υποβολής είναι µέσα στο 
µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το αργότερο  (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισµού. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας, 
το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο 
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ (ΑΡ. 35 Ν.3377/2005). 
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ΑΡΘΡΟ 5ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει, σε όποιον προσφέρει τη χαµηλότερη 
(φθηνότερη) τιµή ανά Κωδικό Αριθµό Προϋπολογισµού, εφόσον κριθεί από την 
αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του ανταποκρίνεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 41 ΕΚΠΟΤΑ. Η προµήθεια θα 
κατοχυρώνεται στον µειοδότη επί του συνολικού προϋπολογισµού του κάθε Κ.Α. 
που αναφέρεται στη µελέτη.  Για την επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς εξετάζονται 
µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στη διακήρυξη όρους. 
 
Το κείµενο της Σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ του ∆ήµου και του µειοδότη 
κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, επί του οποίου έχει εκδοθεί (διακηρύξεις, προσφορές 
κλπ.)  
 
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 
Ο ∆ήµος Καρδίτσας µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει 
την παράταση ισχύος των προσφορών. 
Αν ο ∆ήµος Καρδίτσας κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, οπότε 
κανένας υποψήφιος δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση.  
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Το αρµόδιο για την τελική κατακύρωση του διαγωνισµού όργανο, αφού λάβει υπόψη τα 
σχετικά του φακέλου της προµήθειας και τη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, αποφασίζει για την 
κατακύρωση και την ανάθεση της προµήθειας. 
 
Ο προµηθευτής, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 10% επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α. 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή, µόλις 
τελειώσουν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
 
Η κάθε προσφορά δεν µπορεί να είναι υψηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισµού ανά 
είδος. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το σύνολο των ειδών εντός ενός (1) µηνός από την 
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Ο Ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία 
ανακοίνωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης. 
Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την Σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από 
την κατακύρωση, επιβάλλονται, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, αθροιστικά οι  κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 35 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της 
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο 
ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. 
Η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο. 
 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα που ζητήθηκε από το ∆ήµο  και παραληφθεί 
οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά)  από την αρµόδια επιτροπή. 

β. Εκπληρωθούν οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη και αποδεσµευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη 
σύµβαση. 

 
Η ανωτέρω Σύµβαση δύναται να παραταθεί µε µονοµερή έγγραφη δήλωση του πρώτου 
των συµβαλλοµένων απευθυνόµενη προς τους προµηθευτές εγκαίρως προ της λήξεως της 
για ένα ακόµη δίµηνο. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ –  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Οι παραλαβές των προσφερόµενων ειδών θα γίνονται από την αρµόδια Επιτροπή 
Παραλαβής. Οι παραλαβές θα αρχίσουν να γίνονται µετά από την υπογραφή της 
σύµβασης και σε τόπο και χρόνο που θα υποδειχτεί από τη ∆ήµο Καρδίτσας. 
Οι πληρωµές του Αναδόχου θα γίνονται τµηµατικά ύστερα από την προσκόµιση των 
απαραίτητων τιµολογίων και των αποδεικτικών εξοφλήσεων όλων των κρατήσεων  και 
υποχρεώσεων του Αναδόχου και αφού προηγηθούν οι παραλαβές και οι έλεγχοι από την 
αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εξόφλησης του ∆ήµου 
Καρδίτσας. Οι προσφερόµενες τιµές δεσµεύουν τον προµηθευτή µέχρι να περατωθεί η 
προµήθεια. 
 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Καρδίτσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 
Περίληψη της διακήρυξης  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και θα 
δηµοσιευθεί τουλάχιστον στις εφηµερίδες που απαιτούνται από τη νοµοθεσία. 
 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής 
και  επαναληπτικής (αν υπάρξει), θα καταβάλλονται από τον προµηθευτή ή τους 
προµηθευτές  που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι, αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης.                                                       



 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 
10/3/2014  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τ ις  ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου 
 ο ικονοµικού έτους 2014  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 4303/2014  
KA: 10-7134.0001, 10-7134.0004   
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  20.000,00€ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   &  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014», όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω, 
αιτούµενης συνολικής πίστωσης ως εξής: 

 
Κωδικός Αριθµός 
Προϋπολογισµού 

Συνολικό κόστος 
χωρίς ΦΠΑ 

Ποσό ΦΠΑ Συνολικό 
κόστος 
µε ΦΠΑ 

10-7134.0001 12.195,12€ 2.804,88€ 15.000,00€ 
10-7134.0004 4.065,04€ 934,96€ 5.000,00€ 
Γενικό σύνολο 16.260,16€ 3.739,84€ 20.000,00€ 

 

Αναλυτικά, η προµήθεια περιλαµβάνει: 
Είδος Κωδικός CPV 
Ηλεκτρονικούς υπολογιστές 30213300-8 
Οθόνες Η/Υ 30231310-3 
Εκτυπωτές 30232110-8 
Πολυµηχανήµατα 30232150-0 
Συσκευές τηλεοµοιοτυπίας USB 32581200-1 
Σαρωτές εγγράφων 30216110-0 
Μνήµες (RAM) Η/Υ 30236110-6 
Πληκτρολόγια Η/Υ 30237460-1 
Ποντίκια Η/Υ 30237410-6 
Τροφοδοτικά Η/Υ 30237280-5 
Μνήµες USB flash 30234600-4 
∆ιεπαφή διασύνδεσης σκληρών δίσκων Η/Υ 30233132-5 
Πολύπριζα ρεύµατος 31682300-3 
Μπαταρίες για συσκευές αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος (UPS) 31440000-2 
Φωτιστικά πάγκου εργασίας 31521200-6 
Εσωτερικούς σκληρούς δίσκους 30233130-1 

 
Αναλυτικά οι ποσότητες, τα είδη µε τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά τους καθώς και  ο 

ενδεικτικός προϋπολογισµός αυτών φαίνονται παρακάτω: 
 

1Α Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Α 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Επεξεργαστής >= Intel Core i5-3470@3.20GHz 

ή αντίστοιχο 
 

Μνήµη RAM >=4GB DDR3@1600GHz σε 
1DIMM 

 

Σκληρός δίσκος >= 500GB@7200rpm SATA3  
Εσωτερικές συνδέσεις SATA3 >=2  
Εσωτερικές συνδέσεις SATA2 >=2  
Ανάλυση κάρτας γραφικών 
(DisplayPort) 

>=2560x1600@60Hz  



 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 

 

Πλήθος εξόδων DisplayPort >=2  
Ανάλυση κάρτας γραφικών 
(VGA) 

>=1920x1200@60Hz  

Πλήθος εξόδων VGA >=1  
Οπτικό µέσο DVD+/-RW SATA  
∆ίκτυο Ethernet 10/100/1000MGbits  
Πληκτρολόγιο Ναι  
Ποντίκι οπτικό Ναι  
Θύρες USB 3.0 >=4  
Θύρες USB 2.0 >=6  
Εγγύηση On site 60 µήνες Επισκευή την επόµενη 

εργάσιµη µέρα 
Έξοδος ήχου 1 x ακουστικών / 1 x ηχείων  
Είσοδος ήχου 1 x στερεοφωνική / 1x 

µικροφώνου 
 

Σειριακή θύρα 1  
Θύρες PS2 2  
Τροφοδοτικό ισχύος >=275Watt  
Λειτουργικό σύστηµα Windows 7 Pro Greek 64bit  
Αναγνώστης καρτών µνήµης 19 σε 1  

 
1Β Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Β 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Τα ίδια µε τον τύπο Α µε τις εξής διαφοροποιήσεις: 
Μνήµη RAM >=8GB DDR3@1600GHz σε 

2DIMM 
αντί για 4GB του τύπου Α 

Σκληρός δίσκος solid state >=256GB SATA  2.5” επιπλέον του HDD 
500GB 

 
1C Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου C 

Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Επεξεργαστής >= Intel Core i5 Dual-

Core@2.50GHz ή αντίστοιχο 
 

Μνήµη RAM >=4GB DDR3@1600GHz σε 
2DIMM 

 

Σκληρός δίσκος >= 500GB@5400rpm  
∆ίκτυο Ethernet 10/100/1000MGbits  
Ασύρµατη δικτύωση >=802.11a/b/g/n   
Bluetooth >=4.0  
Θύρα HDMI >=1  
Θύρα Thunderbolt >=1  
Θύρα Firewire 800 >=1  
Θύρες USB 3.0 >=4  
Θύρα SDXC >=1  
Θύρα audio line-in >=1  
Θύρα audio line-out >=1  
Λειτουργικό σύστηµα OS X Mountain Lion  
Πλάτος κουτιού <20 εκ  
Μήκος κουτιού <20 εκ  
Ύψος κουτιού <4 εκ  
Βάρος <1,3 κιλά  
Πληκτρολόγιο Ναι  
Ποντίκι οπτικό Ναι  
Εγγύηση >=24 µήνες  
 



 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 

 

2A Οθόνη Η/Υ τύπου Α 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
∆ιαγώνιος >=21,5’’  
Ανάλυση >=1920x1080  
Θύρες DisplayPort >=1  
Θύρες VGA >=1  
Θύρες DVI >=1  
Βάθος χρώµατος 16.700.000  
Pixel pitch <=0,2475mm  
Γωνία θέασης οριζόντια >=178ο   
Γωνία θέασης κάθετα >=178ο   
Τύπος panel IPS Active Matrix TFT LCD  
Φωτεινότητα >=250cd/m2  
Τύπος φωτεινής πηγής LED Edgelight system  
Χρόνος απόκρισης <=8ms grey-to-grey 
Αντίθεση (dynamic) 2.000.000:1  
Εγγύηση >=36 µήνες  



 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 

 

 
2Β Οθόνη Η/Υ τύπου Β 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
∆ιαγώνιος >=24’’  
Ανάλυση >=1920x1200  
Θύρες DisplayPort >=1  
Θύρες DisplayPort εξόδου >=1  
Θύρες HDMI >=1  
Θύρες DVI >=1  
Θύρες λήψης USB 3.0 >=4  
Θύρες αποστολής USB 3.0 >=1  
Βάθος χρώµατος 1,07 δισεκατοµµύρια 

χρώµατα 
 

Pixel pitch <=0,27mm  
Γωνία θέασης οριζόντια >=178ο   
Γωνία θέασης κάθετα >=178ο   
Τύπος panel IPS Active Matrix TFT LCD  
Φωτεινότητα >=350cd/m2  
Τύπος φωτεινής πηγής LED Edgelight system  
Χρόνος απόκρισης <=6ms grey-to-grey 
Αντίθεση (dynamic) 2.000.000:1  
Εγγύηση >=36 µήνες  

 
3 Εκτυπωτής 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Τύπος Μονόχρωµος Laser  
Μέγεθος χαρτιού Α4  
Σύνδεση USB Ναι  
Σύνδεση δικτύου Ethernet Ναι  
Εκτύπωση διπλής όψης Ναι αυτόµατα  
Ταχύτητα εκτύπωσης >=30 ppm  
Χωρητικότητα συρταριού >=250 φύλλα  
Εγγύηση >=24 µήνες  

 
4 Πολυµηχάνηµα 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Τύπος Έγχρωµο inkjet  
Μέγεθος χαρτιού >=Α3  
Λειτουργίες εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, 

φαξ 
 

Τροφοδότης εγγράφων Ναι  
Ταχύτητα εκτύπωσης (µαύρο) >=34ppm  
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωµο) >=34ppm  
Ανάλυση εκτύπωσης >=5760x1440  
Ανάλυση σάρωησς >=1200x1200  
Χωρητικότητα συρταριού >=250 φύλλα  
Σύνδεση USB Ναι  
Σύνδεση δικτύου Ethernet Ναι  
Εγγύηση >=24 µήνες  
 
5 Συσκευή τηλεοµοιοτυπίας USB 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
∆ιεπαφή σύνδεσης µε Η/Υ USB  
∆ιεπαφή σύνδεσης µε 
τηλεφωνικό δίκτυο 

RJ11  



 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 

 

Ταχύτητα 56Kbits  
Πρωτόκολλο >=V92  
Συµβατότητα Windows XP, Windows 7  
Εγγύηση >=24 µήνες  
 
6A Σαρωτής εγγράφων τύπου Α 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Μέγεθος σάρωσης (επίπεδη 
επιφάνεια) 

>=216mm x 279mm  

Τροφοδότης εγγράφων >= 50 φύλλα  
Σύνδεση USB Ναι  
Σάρωση διπλής όψης Ναι  
Ανάλυση σάρωσης >=2400x2400dpi  
Βάθος χρώµατος >=48bit  
Ταχύτητα σάρωσης >=8ppm  
Εγγύηση >=24 µήνες  
 
6B Σαρωτής εγγράφων τύπου B 

Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Μέγεθος σάρωσης (επίπεδη 
επιφάνεια) 

>=304,8mm x 431,8mm  

Σύνδεση USB Ναι  
Ανάλυση σάρωσης >=1600x1600dpi  
Βάθος χρώµατος >=24bit  
Ταχύτητα σάρωσης (300dpi) <=11sec  
Εγγύηση >=24 µήνες  

 
7A Μνήµη (RAM) Η/Υ τύπου Α 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Τύπος DDR2  
Μέγεθος 1GB  
Ταχύτητα 800MHz  



 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 

 

 
7B Μνήµη (RAM) Η/Υ τύπου B 

Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Τύπος DDR1  
Μέγεθος 512MB  
Ταχύτητα 400MHz  

 
8 Πληκτρολόγιο Η/Υ 

Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Γλώσσα Ελληνικά & Αγγλικά  
∆ιεπαφή USB  
Εγγύηση >=24 µήνες  
 
9 Ποντίκι Η/Υ 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
∆ιεπαφή USB  
Ανάλυση  >=1000dpi  
Πλήθος πλήκτρων >=2  
Ροδέλα κύλισης Ναι  
Κλικ στη ροδέλα κύλισης Ναι  
Εγγύηση >=24 µήνες  
 
10 Τροφοδοτικό Η/Υ 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Ισχύς >=400Watt  
Μέγεθος ανεµιστήρα 120mmx120mm  
Σύνδεση motherboard 20pin + 4pin  
Έξοδος τροφοδοσίας MOLEX >=2  
Έξοδος τροφοδοσίας SATA >=2  
Σταθεροποίηση τάσης (active 
PFC) 

Ναι  

Εγγύηση >=24 µήνες  
 



 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 

 

 
11 Μνήµη USB flash 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
∆ιεπαφή USB 3.0 Ναι  
Χωρητικότητα 64GB  
Ταχύτητα ανάγνωσης >=70MBs  
Ταχύτητας εγγραφής >=30MBs  
Εγγύηση >=60 Μήνες  
 
12 ∆ιεπαφή διασύνδεσης σκληρών δίσκων 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Σύνδεση µε Η/Υ USB 2.0  
Σύνδεση SATA µε HDD Ναι  
Σύνδεση IDE µε HDD Ναι  
Τροφοδοτικό ρεύµατος Ναι  
Εγγύηση >=24 µήνες  
 
13 Πολύπριζα ρεύµατος 

Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Πλήθος πριζών >=5  
Τύπος πλαγίας  
Προστασία υπέρτασης Ναι  
 
14 Μπαταρία για UPS 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Τάση 12V  
Ένταση 7,2Α  
∆ιαστάσεις 6,5εκ x 15,1εκ x 9,5εκ  
Τύπος Μολύβδου κλειστού τύπου  
 
15 Φωτιστικό πάγκου εργασίας 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Αναδιπλούµενος βραχίονας Ναι  
Μεγεθεντικός φακός Ναι  
 
16 Εσωτερικός σκληρός δίσκος 

Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Χωρητικότητα 2ΤΒ  
∆ιασύσδεση SATA3  
Μέγεθος 3,5”  
Cache >=64MB  
Εγγύηση >=24 µήνες  

 
 



 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 

 

 
Κωδικός Αριθµός Προϋπολογισµού: 10-7134.0001 

Είδος (αριθµός αναφοράς τεχνικών 
χαρακτηριστικών) 

Μονάδα 
µέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή Μονάδας 
(µε ΦΠΑ) 

Κόστος 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου A (1Α) τεµάχιο 13 650,00 € 8.450,00 €

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου B (1Β) τεµάχιο 1 850,00 € 850,00 € 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου C (1C) τεµάχιο 1 650,00€ 650,00€ 

Οθόνη Η/Υ τύπου Α (2Α) τεµάχιο 14 180,00 € 2.520,00 €

Οθόνη Η/Υ τύπου Β (2Β) τεµάχιο 1 500,00 € 500,00 € 

Μνήµη (RAM) Η/Υ τύπου A (7Α) τεµάχιο 8 20,00 € 160,00 € 

Μνήµη (RAM) Η/Υ τύπου B (7Β) τεµάχιο 6 15,00 € 90,00 € 

Πληκτρολόγιο Η/Υ (8) τεµάχιο 13 10,00 € 130,00 € 

Ποντίκι Η/Υ (9) τεµάχιο 13 10,00 € 130,00 € 

Τροφοδοτικό Η/Υ (10) τεµάχιο 10 30,00 € 300,00 € 

Μνήµη USB stick Η/Υ (11) τεµάχιο 3 55,00 € 165,00 € 

∆ιεπαφή διασύνδεσης σκληρών δίσκων (12) τεµάχιο 2 25,00 € 50,00 € 

Πολύπριζα ρεύµατος (13) τεµάχιο 10 12,00 € 120,00 € 

Μπαταρία για UPS (14) τεµάχιο 30 20,00 € 600,00 € 

Φωτιστικό πάγκου εργασίας (15) τεµάχιο 1 45,00 € 45,00 € 

Εσωτερικός σκληρός δίσκος (16) τεµάχιο 2 120,00 € 240,00 € 

Σύνολο       15.000,00

     
Κωδικός Αριθµός Προϋπολογισµού: 10-7134.0004 

Είδος (αριθµός αναφοράς τεχνικών 
χαρακτηριστικών) 

Μονάδα 
µέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή Μονάδας 
(µε ΦΠΑ) 

Κόστος 

Εκτυπωτής (3) τεµάχιο 6 180,00 € 1.080,00 €

Πολυµηχάνηµα (4) τεµάχιο 2 260,00 € 520,00 € 

Συσκευή τηλεοµοιοτυπίας USB (5) τεµάχιο 15 30,00 € 450,00 € 

Σαρωτής εγγράφων τύπου A (6Α) τεµάχιο 5 350,00 € 1.750,00 €

Σαρωτής εγγράφων τύπου B (6Β) τεµάχιο 2 600,00 € 1.200,00 €

Σύνολο       5.000,00 

 
 
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
135/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


