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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ  
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΡΛΘΟΨΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΨΑΝΕΙΑΣ  

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ για τισ ανάγκεσ 
των υπθρεςιϊν του Διμου  

 οικονομικοφ ζτουσ 2015 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ  
ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 2783/10-2-2015 

KA: 70.01-7134.0001   
KA: 70.03-7134.0001 
KA: 70.03-7135.0001 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  24.580,00 € 

 
Μελζτθ, ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ και όροι ανάκεςθσ  

 
Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ προμικεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ 

ΣΟ ΕΣΟ 2015», όπωσ περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω, αιτοφμενθσ ςυνολικισ πίςτωςθσ 24.580,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

 
Μζροσ Α – Σεχνικά χαρακτθριςτικά 
 
Θ προμικεια περιλαμβάνει: 
 

Είδοσ Κωδικόσ CPV 

Θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ 30213300-8 

Οκόνεσ Θ/Υ 30231310-3 

Μνιμεσ (RAM) Θ/Υ 30236110-6 

Τροφοδοτικά Θ/Υ 30237280-5 

Εςωτερικοφσ ςκλθροφσ δίςκουσ 30233130-1 

Ϊθφιακόσ εγγραφζασ ιχου 32330000-5 

Ψορθτόσ υπολογιςτισ χειρόσ (tablet) 30213500-0 

Ρολυμθχανιματα 30232150-0 

Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεφματοσ 31154000-0 

Ρολφπριηα ρεφματοσ 31682300-3 

Ϊθφιακι φωτογραφικι μθχανι 38651000-3 

Ρροςαρμογζασ επζκταςθσ δικτφου Θ/Υ 32580000-2 

Τθλεόραςθ 32324600-6 

 
Αναλυτικά οι ποςότθτεσ, τα είδθ με τα ελάχιςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ κακϊσ και  ο ενδεικτικόσ 

προχπολογιςμόσ αυτϊν φαίνονται παρακάτω: 
 

1 Ηλεκτρονικόσ Τπολογιςτισ τφπου Α 

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Επεξεργαςτισ >= Intel Core i5-4590@3.30GHz ι 
αντίςτοιχο 

 

Μνιμθ RAM >=4GB DDR3@1600GHz ςε 1DIMM  

Σκλθρόσ δίςκοσ >= 500GB@7200rpm SATA3  

Υποδοχζσ εςωτερικϊν μονάδων 3,5’’ >=2  

Υποδοχζσ εξωτερικϊν μονάδων 5,25’’ >=2  

Ανάλυςθ κάρτασ γραφικϊν >=2560x1600@60Hz  

Ρλικοσ εξόδων VGA >=1  

Οπτικό μζςο DVD+/-RW SATA  

Δίκτυο Ethernet 10/100/1000MGbits  

Ρλθκτρολόγιο Ναι  

Ροντίκι οπτικό Ναι  
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Θφρεσ USB 3.0 >=2  

Θφρεσ USB 2.0 >=2  

Εγγφθςθ On site 60 μινεσ από τον καταςκευαςτι για το 
ςφνολο των εξαρτθμάτων 

Επιςκευι τθν επόμενθ 
εργάςιμθ μζρα 

Ζξοδοσ ιχου 1 x ακουςτικϊν / 1 x θχείων  

Είςοδοσ ιχου 1 x ςτερεοφωνικι / 1x μικροφϊνου  

Τροφοδοτικό ιςχφοσ >=275Watt  

Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 7 Pro Greek 64bit  

 

2 Ηλεκτρονικόσ Τπολογιςτισ τφπου B 

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Επεξεργαςτισ >= Intel Core i5 Dual-Core@2.8GHz ι 
αντίςτοιχο 

 

Μνιμθ RAM >=8GB DDR3@1600GHz  

Σκλθρόσ δίςκοσ >= 1ΤB  

Δίκτυο Ethernet 10/100/1000MGbits  

Αςφρματθ δικτφωςθ >= 802.11ac Wi-Fi wireless networking; 
IEEE 802.11a/b/g/n compatible 

 

Bluetooth >=4.0  

Θφρα HDMI >=1  

Θφρα Thunderbolt 2 >=2  

Θφρεσ USB 3.0 >=4  

Θφρα SDXC >=1  

Θφρα audio line-in >=1  

Θφρα audio line-out >=1  

Λειτουργικό ςφςτθμα OS X Yosemite  

Ρλάτοσ κουτιοφ <20 εκ  

Μικοσ κουτιοφ <20 εκ  

Φψοσ κουτιοφ <4 εκ  

Βάροσ <1,3 κιλά  

Αςφρματο πλθκτρολόγιο Ναι  

Αςφρματο ποντίκι Ναι  

Εγγφθςθ >=12 μινεσ  

 

3 Οκόνθ Η/Τ τφπου Α 

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Διαγϊνιοσ >=21,5’’  

Λόγοσ πλευρϊν 16:9  

Εγγενισ ανάλυςθ >=1920x1080@60Hz  

Θφρεσ VGA >=1  

Θφρεσ DVI >=1  

Θφρεσ HDMI >=1  

Βάκοσ χρϊματοσ 16.700.000  

Ρλάτοσ εικονοςτοιχείων <=0,248mm Pixel pitch 

Γωνία κζαςθσ οριηόντια >=178ο   

Γωνία κζαςθσ κάκετα >=178ο   

Τφποσ panel IPS  

Ψωτεινότθτα >=250cd/m2  

Τφποσ φωτεινισ πθγισ LED  

Ωρόνοσ απόκριςθσ <=5ms Grey to grey 

Αντίκεςθ (static) >=1000:1 Τυπικόσ 

Ενςωματωμζνα θχεία >=2 χ 5watt  

Είςοδοσ ιχου ςτζρεο Ναι  

Ζξοδοσ ακουςτικϊν Ναι  
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Εγγφθςθ >=24 μινεσ  

 

4 Οκόνθ Η/Τ τφπου Β 

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Διαγϊνιοσ >=27’’  

Λόγοσ πλευρϊν 16:9  

Ανάλυςθ >=1920x1080@60Hz  

Θφρεσ VGA >=1  

Θφρεσ HDMI >=1  

Θφρεσ DVI >=1  

Θφρεσ λιψθσ USB 3.0 >=4  

Θφρεσ αποςτολισ USB 3.0 >=1  

Βάκοσ χρϊματοσ 16.700.000  

Pixel pitch <=0,27mm  

Γωνία κζαςθσ οριηόντια >=178ο   

Γωνία κζαςθσ κάκετα >=178ο   

Τφποσ panel IPS  

Ψωτεινότθτα >=250cd/m2  

Τφποσ φωτεινισ πθγισ LED  

Ωρόνοσ απόκριςθσ <=5ms grey-to-grey 

Αντίκεςθ (static) >=1.000:1 Τυπικι 

Ενςωματωμζνα θχεία >=2 χ 5watt  

Είςοδοσ ιχου ςτζρεο Ναι  

Ζξοδοσ ακουςτικϊν Ναι  

Εγγφθςθ >=24 μινεσ  

 

5 Μνιμθ (RAM) Η/Τ τφπου Α 

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Τφποσ DDR2  

Μζγεκοσ 1GB  

Ταχφτθτα 800MHz  

 

6 Σροφοδοτικό Η/Τ 

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Ιςχφσ >=400Watt  

Μζγεκοσ ανεμιςτιρα 120mmx120mm  

Σφνδεςθ motherboard 20pin + 4pin  

Ζξοδοσ τροφοδοςίασ MOLEX >=2  

Ζξοδοσ τροφοδοςίασ SATA >=2  

Στακεροποίθςθ τάςθσ (active PFC) Ναι  

Εγγφθςθ >=24 μινεσ  

 

7 Εςωτερικόσ ςκλθρόσ δίςκοσ 

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Ωωρθτικότθτα 2ΤΒ  

Διαςφςδεςθ SATA3  

Μζγεκοσ 3,5”  

Cache >=64MB  

Εγγφθςθ >=24 μινεσ  

 

8 Ψθφιακόσ εγγραφζασ ιχου  

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Υποςτθριηόμενοι τφποι αρχείων ιχου MP3, WAV  

Κάρτεσ μνιμθσ MicroSD, microSDHC  
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Είςοδοσ εγγραφισ ςτερεοφωνικι Ναι  

Ζξοδοσ ιχου ςτερεοφωνικι Ναι  

Συνδεςιμότθτα >=USB 2.0   

Ενςωματωμζνα μικρόφωνα 2  

Κάρτα μνιμθσ microSDHC >=8GB Να περιλαμβάνεται 

Εγγφθςθ >=24 μινεσ  

 

9 Ψορθτόσ υπολογιςτισ χειρόσ (tablet) 

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Ρυρινεσ επεξεργαςτι >=4  

Ταχφτθτα επεξεργαςτι >=2,3GHz  

Μνιμθ RAM >=2GB  

Μνιμθ ROM >=16GB  

Επζκταςθ μζςω microSD >=64GB  

Διάςταςθ οκόνθσ >=8,4’’  

Ανάλυςθ οκόνθσ >=2560χ1600Pixels  

Βάκοσ χρϊματοσ >=16.000.000  

Μπαταρία >=4800mAh  

Ενςωματωμζνθ κάμερα πίςω >=8MegaPixel  

Ενςωματωμζνθ κάμερα μπροςτά >=2MegaPixel  

Ψλασ >=LED Flash  

Auto focus Ναι  

Θχείο >=1  

Ζξοδοσ ιχου ςτζρεο Ναι  

Bluetooth >=BT 4.0 / DI,HOGP,PAN,A2DP,AVRCP,HSP,OPP,HID  

Αςφρματο δίκτυο >=802.11 b/g/n  

WiFi hotspot Ναι  

Υποςτιριξθ MHL Ναι  

Εφρεςθ τοποκεςίασ GPS, GLONASS  

Αιςκθτιρεσ Accelerometer,Geo-magnetic,Gyro-sensor,Light 
Sensor,Hall Sensor 

 

Θικθ προςταςίασ (μπροςτά & πίςω) Ναι Πχι universal 

Εγγφθςθ >=24 μινεσ  

 

10 Ψορθτόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ 

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Τφποσ Ψορθτόσ  

Επεξεργαςτισ >=Intel Core i5-42100U@1.7GHz ι αντίςτοιχο  

Διάςταςθ οκόνθσ >=15,6’’  

Ανάλυςθ οκόνθσ >=1366χ768  

Τφποσ οκόνθσ LED LCD  

Μζγεκοσ μνιμθσ RAM >=4GB DDR3@1.600MHz 

Μζγεκοσ ςκλθροφ δίςκου >=1TB  

Θφρα HDMI >=1  

Θφρα ακουςτικϊν/μικροφϊνου >=1 Σφνκετθ 

Θφρεσ USB 2.0 >=2  

Θφρεσ USB 3.0 >=1  

Θφρεσ RJ-45 >=1 Ethernet 10/100 

Αςφρματθ δικτφωςθ >=802.11 b/g/n  

Bluetooth >=4.0  

Ενςωματωμζνο μικρόφωνο Ναι  

Αρικμόσ θχείων 2  

Ενςωματωμζνθ web camera >=1280χ720pixels  

Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 8.1 64 bit Ελλθνικά  



 5 

Εγγφθςθ >=12 μινεσ  

 

11 Ρολυμθχάνθμα  

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Τφποσ Laser  

Ωρϊμα Μονόχρωμο  

Ταχφτθτα εκτφπωςθσ >=28 ppm  

Μζγιςτθ ανάλυςθ >=4800χ600dpi  

Εκτφπωςθ διπλισ όψθσ Αυτόματα  

Μζγεκοσ εκτφπωςθσ >=Α4  

Μνιμθ εκτυπωτι >=128ΜΒ  

Ανάλυςθ ςάρωςθσ >=4800χ4800dpi  

Τροφοδότθσ ςάρωςθσ Ναι  

Ωωρθτικότθτα τροφοδότθ >=40 φφλλα  

Αποςτολι/Λιψθ Ψαξ Ναι  

Αςφρματθ δικτφωςθ Ναι 802.11 b/g/n 

Ενςφρματθ δικτφωςθ Ναι Ethernet 10/100 

Θφρα USB 2.0 >=1  

Εγγφθςθ >=12 μινεσ  

 

12 Αδιάλειπτο τροφοδοτικό ρεφματοσ 

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Τφποσ (AVR) Automatic Voltage Regulator  

Ιςχφσ 1000VA  

Τφποσ πριηϊν εξόδου AC  

Ρλικοσ πριηϊν εξόδου >=2  

Εγγφθςθ >=12 μινεσ  

 

13 Ρολφπριηο ρεφματοσ 

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Τφποσ Ρλάγιασ τοποκζτθςθσ  

Ρλικοσ πριηϊν >=5  

Τφποσ πριηϊν AC (shuko)  

Μικοσ καλωδίου >=1,5μ  

 

14 Ϊθφιακι φωτογραφικι μθχανι 

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Τφποσ Μονοοπτικι ψθφιακι reflex (SLR)  

Μοντοφρα φακοφ Μοντοφρα με επαφζσ AF  

Αιςκθτιρασ εικόνασ >= CMOS 23,5mm x 15,6mm  

Συνολικά pixel >= 24,78 εκατομμφρια  

Σφςτθμα απομάκρυνςθσ 
ςκόνθσ 

Ναι  

Αποκικευςθ - Μορφι αρχείων RAW: 12 bit, ςυμπιεςμζνο 
JPEG: ςυμβατότθτα με JPEG-Baseline για 
βζλτιςτθ (περίπου 1:4), κανονικι (περίπου 1:8) ι 
βαςικι ςυμπίεςθ (περίπου 1:16) 
RAW+JPEG: μία φωτογραφία που ζχει εγγραφεί 
ςε φορμά RAW και JPEG 

 

Μζςα αποκικευςθσ Κάρτεσ μνιμθσ SD (Secure Digital) και ςυμβατζσ 
με UHS-I SDHC και SDXC 

 

Σκόπευτρο Μονοοπτικό ςκόπευτρο reflex με πεντακάτοπτρο 
ςτο επίπεδο του ματιοφ 

 

Τφποσ κλείςτρου Θλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείςτρο κατακόρυφου  
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εςτιακοφ επιπζδου 

Ταχφτθτα κλείςτρου 1/4000 - 30 δευτ. ςε βιματα του 1/3 EV, Bulb, 
Time 

 

Λειτουργίεσ λιψθσ Μεμονωμζνο καρζ, ςυνεχισ, ακόρυβθ λιψθ, 
χρονομζτρθσ αυτοφωτογράφιςθσ, υςτζρθςθ 
τθλεχειριςτθρίου, γριγορθ απόκριςθ 
τθλεχειριςτθρίου 

 

Μζτρθςθ ζκκεςθσ Μζτρθςθ matrix: μζτρθςθ color matrix II 3D, 
μζτρθςθ color matrix II. 
Κεντροβαρισ μζτρθςθ: βάροσ 75% ςε κφκλο 8 
mm ςτο κζντρο του κάδρου. 
Σθμειακι μζτρθςθ: μζτρθςθ κφκλου 3,5 mm 
(περίπου 2,5% του κάδρου) ςτο κζντρο του 
επιλεγμζνου ςθμείου εςτίαςθσ 

 

Αντιςτάκμιςθ ζκκεςθσ Μπορεί να ρυκμιςτεί κατά -5 ζωσ +5 EV ςε 
βιματα του 1/3 EV ςτισ λειτουργίεσ P, S, A και M 

 

Ευαιςκθςία ISO ISO 100-12800 ςε βιματα του 1 EV  

Αυτόματθ εςτίαςθ με ανίχνευςθ φάςθσ TTL, 11 ςθμεία εςτίαςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ αιςκθτιρα 
ςταυροειδοφσ διάταξθσ (cross-type)) και 
βοθκθτικόσ φωτιςμόσ AF (εφροσ περίπου 0,5-3 
m/1 ft 8 in. - 9 ft 10 in.) 

 

Λειτουργία επιλογισ περιοχισ 
AF 

AF μονοφ ςθμείου, AF δυναμικισ περιοχισ, AF 
αυτόματθσ επιλογισ περιοχισ, παρακολοφκθςθ 
3D (11 ςθμεία) 

 

Ενςωματωμζνο φλασ Αυτόματο, πορτραίτο, παιδί, κοντινό, νυχτερινό 
πορτραίτο, εξαιρετικά ζντονο, ποπ, 
εικονογράφθςθ φωτογραφίασ, ζγχρωμο ςκίτςο, 
εφζ μθχανισ-παιχνιδιοφ: αυτόματο φλασ με 
αυτόματθ ανφψωςθ. P, S, A, M: χειροκίνθτθ 
ανφψωςθ με απελευκζρωςθ κουμπιοφ 

 

Ρζδιλο εξαρτθμάτων Επαφι hot-shoe ISO 518 με επαφζσ 
ςυγχρονιςμοφ και δεδομζνων και αςφάλεια 

 

USB Hi-Speed USB  

Διάμετροσ Ψακοφ 18-55 mm  

Θφρα HDMI Ναι  

Τςάντα μεταφοράσ  Ναι  

Εγγφθςθ καταςκευαςτι >=2 ζτθ  

 

15 Τθλεφωνικι ςυςκευι 

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Τφποσ Γραφείου  

Οκόνθ Ναι  

Αναγνϊριςθ καλοφντοσ Ναι  

Ανοιχτι ακρόαςθ Ναι  

Μνιμεσ >=10  

Εγγφθςθ >=12 μινεσ  

 

16 Ρροςαρμογζασ επζκταςθσ δικτφου Θ/Υ (powerline kit) 

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Ρρότυπα και Ρρωτόκολλα HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u  

Θφρεσ ethernet >= 3x10/100Mbps (RJ45)  

Είδοσ Βφςματοσ EU  

Εμβζλεια >=300 μζτρα μζςω δικτφου ρεφματοσ  

Ρλικοσ ςυςκευϊν 2 προςαρμογείσ  
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Ριςτοποίθςθ CE, FCC, RoHS  

Εγγφθςθ >=3 ζτθ  

 

17 Οκόνθ Η/Τ τφπου Γ 

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Διαγϊνιοσ >=23,8’’  

Λόγοσ πλευρϊν 16:9  

Ανάλυςθ >=1920x1080@60Hz  

Θφρεσ VGA >=1  

Θφρεσ Displayport 1.2a >=1  

Θφρεσ DVI >=1  

Θφρεσ λιψθσ USB 2.0 >=3  

Θφρεσ αποςτολισ USB 2.0 >=1  

Βάκοσ χρϊματοσ 16.700.000  

Pixel pitch <=0,2745mm  

Γωνία κζαςθσ οριηόντια >=178ο   

Γωνία κζαςθσ κάκετα >=178ο   

Τφποσ panel IPS  

Ψωτεινότθτα >=250cd/m2  

Τφποσ φωτεινισ πθγισ LED  

Ωρόνοσ απόκριςθσ <=8ms grey-to-grey 

Αντίκεςθ (static) >=1.000:1 Τυπικι 

φκμιςθ φψουσ Ναι  

φκμιςθ περιςτροφισ Ναι  

φκμιςθ κλίςθσ Ναι  

Εγγφθςθ >=36 μινεσ  

 

18 Σθλεόραςθ 

Χαρακτθριςτικό Απαίτθςθ Παρατθριςεισ 

Διαγϊνιοσ 37’’  

Τφποσ Full HD  

Είςοδοι 1 HDMI v1.4, 3x HDMI v1.3, 2x SCART, 
YPbPr, PC-in VGA, D-Sub 15pin, Audio 
L/R, USB, CVBS, CI, CI+, PC audio, LAN RJ-
45, PC network link, SD 

 

Ζξοδοι Headphone, Digital audio (coaxial)  

Επιπλζον χαρακτθριςτικά Child protection, Clock, Teletext, NetTV, 
DLNA/USB media browser 

 

Ψωτεινι πθγι LED  

Δζκτθσ Analog, MPEG-4, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 
(MPEG-4) 

 

Μζγιςτο Refresh rate 100Hz  
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Μζροσ Β – Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 

 
KA: 70.01-7134.0001 (20.000,00 €) 

Είδοσ (αρικμόσ αναφοράσ τεχνικϊν 
χαρακτθριςτικϊν) 

Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ποςότθτα 
Σιμι Μονάδασ 

(με ΦΠΑ) 
Κόςτοσ 

Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ τφπου A (1) τεμάχιο 19 700 13.300,00 € 

Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ τφπου B (2) τεμάχιο 1 1200 1.200,00 € 

Οκόνθ Θ/Υ τφπου Α (3) τεμάχιο 15 170 2.550,00 € 

Οκόνθ Θ/Υ τφπου Β (4) τεμάχιο 2 400  800,00 € 

Οκόνθ Θ/Υ τφπου Γ (17) τεμάχιο 3 300  900,00 € 

Μνιμθ (RAM) Θ/Υ τφπου A (5) τεμάχιο 10 25  250,00 € 

Τροφοδοτικό Θ/Υ (6) τεμάχιο 12 35  420,00 € 

Εςωτερικόσ ςκλθρόσ δίςκοσ (7) τεμάχιο 2 140  280,00 € 

Ϊθφιακόσ εγγραφζασ ιχου (8) τεμάχιο 1 240  240,00 € 

Ρροςαρμογζασ επζκταςθσ δικτφου Θ/Υ τεμάχιο 1 60   60,00 € 

φνολο       20.000,00 € 

 
KA: 70.03-7134.0001 (4.520,00 €) 

Είδοσ (αρικμόσ αναφοράσ τεχνικϊν 
χαρακτθριςτικϊν) 

Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ποςότθτα 
Σιμι Μονάδασ 

(με ΦΠΑ) 
Κόςτοσ 

Ψορθτόσ υπολογιςτισ χειρόσ (tablet) (9) τεμάχιο 1 350  350,00 € 

Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ τφπου Α (1) τεμάχιο 1 700  700,00 € 

Τθλεόραςθ (18) τεμάχιο 1 450  450,00 € 

Ψορθτόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ (10) τεμάχιο 3 600 1.800,00 € 

Ρολυμθχάνθμα (11) τεμάχιο 1 350  350,00 € 

Αδιάλειπτο τροφοδοτικό ρεφματοσ (12) τεμάχιο 3 60  180,00 € 

Ρολφπριηο ρεφματοσ (13) τεμάχιο 9 10   90,00 € 

Ϊθφιακι φωτογραφικι μθχανι (14) τεμάχιο 1 600  600,00 € 

φνολο       4.520,00 € 

 
KA: 70.03-7135.0001 (60,00 €) 

Είδοσ (αρικμόσ αναφοράσ τεχνικϊν 
χαρακτθριςτικϊν) 

Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ποςότθτα 
Σιμι Μονάδασ 

(με ΦΠΑ) 
Κόςτοσ 

Τθλεφωνικι ςυςκευι (15) τεμάχιο 3 20   60,00 € 

φνολο         60,00 € 

 
 

A/A Κ.Α. Προχπολογιςμοφ Περιγραφι Ποςό 

1.  
KA:  70.01-7134.0001 

Μθχανογραφικό υλικό (Θ/Υ, πολυμθχανιματα, ςκάνερ, φαξ, 
περιφερειακά κοκ) ΣΑΤΑ ΡΟΕ 

20.000,00 € 

2.  
KA:  70.03-7134.0001 

 Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ και θλεκτρονικά ςυγκροτιματα και 
λογιςμικά- Ρράξθ "Κζντρα Στιριξθσ ΟΜΑ και Ευπακϊν Ομάδων" 
(ΕΣΡΑ 2007-2013). 

4.520,00 € 

3.  
KA:  70.03-7135.0001 

Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ τθλεπικοινωνιϊν- Ρράξθ "Κζντρα Στιριξθσ 
ΟΜΑ και Ευπακϊν Ομάδων" (ΕΣΡΑ 2007-2013) 

  60,00 € 

φνολο δαπάνθσ 24.580,00 € 
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Μζροσ Γ – Όροι ανάκεςθσ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Ο Διμοσ ενδιαφζρεται να προμθκευτεί τα είδθ που περιγράφονται ςτθν παροφςα μελζτθ, για να ικανοποιιςει 

τισ ανάγκεσ διάφορων Υπθρεςιϊν του. Ο προσ προμικεια εξοπλιςμόσ κα εγκαταςτακεί είτε ςε νζεσ κζςεισ εργαςίασ 
είτε κα αντικαταςτιςει απαρχαιομζνο εξοπλιςμό υπαρχόντων κζςεων. 

 
2. ΩΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ 

 
2.1. Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ προμικειασ πρζπει να κατακζςουν 

ζγγραφεσ κλειςτζσ προςφορζσ. 
2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται με παράδοςθ τουσ ςτο τμιμα ΔΙΚΤΥΫΝ, ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΫΝΙΫΝ & 

ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΡΕ, ι με αποςτολι τουσ ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει ι μζςω εταιριϊν 
διακίνθςθσ εντφπων. Στθν περίπτωςθ αυτι θ προςφορά πρζπει να φτάςει ςτο αρμόδιο τμιμα πριν από 
τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ και τθσ ϊρασ υποβολισ των προςφορϊν. 

2.3. Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ δεν πλθροφν τα 
οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγουμζνων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου ι αφοροφν 
προμθκευτζσ των οποίων θ ςυμμετοχι ςτουσ διαγωνιςμοφσ του Διμου ζχει αποκλειςκεί, δεν 
λαμβάνονται υπόψθ. Ρροςφορζσ που δεν λαμβάνονται υπόψθ κατά τα ανωτζρω επιςτρζφονται. 

2.4. Ο ακριβισ χρόνοσ και ο τόποσ κατάκεςθσ των προςφορϊν κα ανακοινωκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του 
Διμου και ςτον τοπικό τφπο (ζντυπο ι θλεκτρονικό) με ςχετικι δθμοςίευςθ. 

 
3. ΡΟΣΨΟΕΣ 

 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, όπου κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ ςτοιχεία: 
Α. Ρροσ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ 
ΤΜΘΜΑ ΔΙΚΤΥΫΝ, ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΫΝΙΫΝ & ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΡΕ 
Τθλζφωνο: 2441350777, FAX: 2441350721 

Β. ΡΟΣΨΟΑ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2015» 
Γ.  Θ θμερομθνία διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ 
Δ. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 
 
Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά. 
Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, 

με τθν ζνδειξθ «ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΟΣΨΟΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ 
ςυμπλθρϊνει το ςχετικό ζντυπο ςυμμόρφωςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν που παραλαμβάνει από το Διμο μαηί με 
τθν παροφςα μελζτθ. Αναφζρει τον καταςκευαςτι  και το μοντζλο των μθχανθμάτων που προςφζρει και 
υποβάλλει τα αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια αυτϊν. Επίςθσ, υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ ότι όλα τα μθχανιματα 
είναι καινοφργια και πρϊτθσ χριςθσ και ότι ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ από τον καταςκευαςτι 
τουσ. 

Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποκετθκοφν 
ςτον κυρίωσ φάκελο, αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ 
«ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΨΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι απορρίψεωσ ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο 
επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΨΟΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ 
φακζλου. 

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ςβθςίματα, προςκικεσ και διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά 
οποιαδιποτε διόρκωςθ αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραφθμζνθ από τον προςφζροντα, το δε 
αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον ζλεγχο να τθν μονογράψει και να 
τθν ςφραγίςει. Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςε αυτιν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι κατά 
τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 
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4. ΑΡΟΔΟΩΘ ΟΫΝ ΜΕΛΕΤΘΣ 

 
Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ μελζτθσ εκτόσ εάν 

κατά περίπτωςθ αναφζρει ρθτά ςτθν προςφορά του τα ςθμεία εκείνα που τυχόν δεν αποδζχεται. Στθν περίπτωςθ 
αυτι πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά τουσ όρουσ που είναι διαφορετικοί από αυτοφσ τθσ μελζτθσ, 
προκειμζνου να αξιολογθκοφν. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι και απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ μελζτθσ. 

 
5. ΩΟΝΟΣ ΙΣΩΥΟΣ ΡΟΣΨΟΫΝ 

 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ - παρζχοντεσ υπθρεςίεσ για ενενιντα (90) θμζρεσ 

από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, κακϊσ και για το χρόνο που αποδζχτθκαν να 
παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται για όςο χρόνο ςυμφωνθκεί μεταξφ του Διμου και των 

προμθκευτϊν ι των παρεχόντων υπθρεςίεσ. 
Σε καμία περίπτωςθ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν μπορεί να ζχει αξιϊςεισ ανακεϊρθςθσ τιμϊν πριν τθν λιξθ τθσ 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ι μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 

6. ΑΝΤΙΡΟΣΨΟΕΣ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΨΟΕΣ 
 
Στο διαγωνιςμό δε γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 

7. ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΜΕΙΟΔΟΤΘ 
 

Ο μειοδότθσ κα αναδειχκεί για το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ μελζτθσ. Δεν επιτρζπεται κατάτμθςθ αυτοφ. 
 

8. ΓΛΫΣΣΑ 
 
Πλα τα ζγγραφα, δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία που κα κατατεκοφν ςτο Διμου ςτα πλαίςια τθσ 

διαδικαςίασ, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ μπορεί να γίνει για τα τεχνικά φυλλάδια των 
μθχανθμάτων τα οποία μποροφν να είναι ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα και μόνο ς’ αυτζσ. 

 
9. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΫΝ ΡΟΣΨΟΫΝ 

 
Η ανάκεςθ κα ζχει κριτιριο κατακφρωςθσ το χαμθλότερο κόςτοσ προμικειασ του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ. Ο 
κάκε υποψιφιοσ πρζπει να κατακζςει προςφορά για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ και δεν επιτρζπονται 
προςφορζσ για τμιμα αυτοφ. 
 
Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπ' όψθ κυρίωσ τα παρακάτω ςτοιχεία: 
9.1. Θ ςυμμόρφωςθ τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 
9.2. Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε. 
9.3. Θ προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ και τθν 

τρζχουςα ςτθν αγορά τιμι, για όμοιο ι παρεμφερζσ υλικό ι υπθρεςία. 
9.4. Κάκε άλλο, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ουςιϊδεσ ςτοιχείο από το οποίο εξαςφαλίηεται θ καλι 

εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 
9.5. Θ κατακφρωςθ τελικά γίνεται ςτον προμθκευτι ι ςτον παρζχοντα υπθρεςίεσ με τθν χαμθλότερθ τιμι, 

από εκείνουσ των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
και τουσ όρουσ τθσ μελζτθσ. 

9.6. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι και που είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

9.7. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
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9.8. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ 

και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αντίκετα δεν απορρίπτονται 
προςφορζσ εάν οι παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ. 

9.9. Αποκλίςεισ από όρουσ τθσ μελζτθσ ι από ςθμεία των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί 
ωσ απαράβατοι όροι είναι οπωςδιποτε ουςιϊδεισ και ςυνιςτοφν απόρριψθ των προςφορϊν. 

 
10. ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ 

 
10.1. Στο κόςτοσ περιλαμβάνεται και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ εκτόσ από τον Ψ.Ρ.Α. Το ποςοςτό του 

Ψ.Ρ.Α. με το οποίο επιβαρφνεται θ τιμι ορίηεται χωριςτά. Σε διαφορετικι περίπτωςθ και με βάςθ τθν 
αρχι τθσ αποδοχισ των όρων τθσ μελζτθσ, ο Ψ.Ρ.Α. που αναλογεί, λογίηεται ότι ζχει ςυνυπολογιςκεί και 
ενςωματωκεί ςτθν τιμι προςφοράσ. 

10.2. Θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ. 
10.3. Οι τιμζσ των προςφορϊν αναγράφονται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, ςε περίπτωςθ δε αςυμφωνίασ 

ιςχφει θ τιμι που αναγράφεται ολογράφωσ. 
10.4. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 

11. ΑΡΟΣΨΑΓΙΣΘ ΤΫΝ ΡΟΣΨΟΫΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΫΣΘ ΤΙΜΫΝ 
 
Θ Υπθρεςία προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ςτθν κακοριςμζνθ από τθ 

ςχετικι ανακοίνωςθ θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν για επιςτροφι ωσ εκπρόκεςμεσ. 
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία, παρουςία των ςυμμετεχόντων ςτο 
διαγωνιςμό ι εξουςιοδοτθμζνων αντιπροςϊπων τουσ: 

Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ, μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν Υπθρεςία όλα τα δικαιολογθτικά 
κατά φφλλο. Εφόςον κεωρθκοφν επαρκι, ανοίγονται και αξιολογοφνται οι τεχνικζσ προςφορζσ. 

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ και 
τθν κρίςθ τυχόν ενςτάςεων και εφόςον κρίκθκαν αποδεκτζσ οι αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προςφορζσ. 

Οι παρευριςκόμενοι ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων 
ςτθ διαδικαςία. Κατά το άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν κα λάβουν γνϊςθ και των τιμϊν που 
προςφζρκθκαν. 

Θ μθ παρουςία ενόσ θ περιςςοτζρων εκ των ςυμμετεχόντων δεν αναςτζλλει τθ διαδικαςία. 
 

12. ΚΑΤΑΚΥΫΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΜΒΑΣΘ 
 
Μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ ο προμθκευτισ - παρζχων υπθρεςίεσ που προκρίκθκε, κα κλθκεί με 

ςχετικό ζγγραφο, για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν. Συγχρόνωσ, κα πρζπει 
να προςκομίςει και τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί 
του κακαροφ ποςοφ (χωρίσ ΦΠΑ) τθσ ςφμβαςθσ. Ο προμθκευτισ - παρζχων υπθρεςίεσ μπορεί να προςζλκει για 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το αργότερο μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ 
τθσ ανακοίνωςθσ κατακφρωςθσ. Στθν περίπτωςθ όμωσ αυτι ο χρόνοσ ανάλθψθσ των εργαςιϊν αρχίηει να 
υπολογίηεται μετά από δζκα (10) θμζρεσ από τθν ςχετικι κοινοποίθςθ. 

Εάν ο προμθκευτισ - παρζχων υπθρεςίεσ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει τθ ςφμβαςθ ο Διμοσ ζχει δικαίωμα να καλζςει τον επόμενο μειοδότθ ι να ακυρϊςει και να επαναλάβει 
τθ διαδικαςία. 

Αν από τισ προςφερόμενεσ τιμζσ προκφψει ζκπτωςθ, ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τον ανάδοχο 
να προμθκευτεί μεγαλφτερθ ποςότθτα από κάποιο είδοσ, μζχρι το φψοσ του προχπολογιςμοφ του κάκε 
κωδικοφ. Η τιμι τεμαχίου για τισ επιπλζον ποςότθτεσ κα είναι θ ίδια με τθν προςφερόμενθ τιμι για το 
ςυγκεκριμμζνο είδοσ. 

Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου των υλικϊν ςυντάςεται το αντίςτοιχο πρωτόκολλο από το Διμο και ο 
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολισ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ. Με 
τθν προςκόμιςι τθσ, του επιςτρζφεται θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. Το ποςό τθσ εγγυθτικισ καλισ 
λειτουργίασ ιςοφται με το 2,5% του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ και θ διάρκειά τθσ πρζπει να είναι πζντε (5) 
ζτθ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
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13.  ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
 

Θ παράδοςθ των μθχανθμάτων κα γίνει το ςυντομότερο και πάντωσ όχι πζραν των 30 θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ ι από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Τα μθχανιματα κα 
παραδοκοφν από τον ανάδοχο ςτο χϊρο που κα του υποδείξει ο Διμοσ για κακζνα από αυτά.  
 
14.  ΚΘΥΞΘ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ ΕΚΡΤΫΤΟΥ - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ – ΚΥΫΣΕΙΣ 
 

Ο Διμοσ δικαιοφται με απόφαςθ του αρμόδιου για τθν διοίκθςθ οργάνου του, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου τμιματοσ , το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, να κθρφξει τον 
προμθκευτι ζκπτωτο για το ςφνολο ι μζροσ τθσ ςφμβαςθσ όταν: 

14.1. Δεν εκτελεί ι αδυνατεί να εκτελζςει τθν παραγγελία. 
14.2. Τα παραδιδόμενα υλικά ι υπθρεςίεσ ζχουν ελαττϊματα, δεν πλθροφν τισ ςυμβατικζσ προδιαγραφζσ και 

γενικά δεν ζχουν τισ ςυνομολογθκείςεσ ιδιότθτεσ ι επιδόςεισ . 
14.3. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ακετοφνται οι όροι τθσ ςφμβαςθσ. 
14.4. Σε περίπτωςθ κιρυξθσ προμθκευτι εκπτϊτου καταπίπτει υπζρ του Διμου το ποςό τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ κατά το μζροσ που ιςχφει. Σε κάκε περίπτωςθ και αςχζτωσ τθσ κιρυξθσ του προμθκευτι ωσ 
εκπτϊτου, τθσ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ και τθσ επιβολισ ποινικισ ριτρασ ο Διμοσ δικαιοφται να 
αξιϊςει τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ που υπζςτθ από τθν ακζτθςθ εκ μζρουσ του προμθκευτι των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

14.5. Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια - παροχι υπθρεςιϊν και δεν προςιλκε μζςα 
ςτθν προκεςμία που του ορίςκθκε να υπογράψει τθ ςφμβαςθ και να προςκομίςει τθν εγγυθτικι 
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν και ο Διμοσ αποδεςμεφεται από κάκε υποχρζωςθ ζναντι του 
προμθκευτι και δφναται να εκτελζςει τθν προμικεια - υπθρεςία με άλλουσ προμθκευτζσ με όποιο 
τρόπο κρίνει πρόςφορο. Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα του προςωρινοφ ι οριςτικοφ αποκλειςμοφ του 
προμθκευτι από μελλοντικζσ ςυνεργαςίεσ. Ο αποκλειςμόσ κθρφςςεται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του Τμιματοσ ΔΙΚΤΥΫΝ, ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΫΝΙΫΝ & ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΡΕ, το οποίο προθγουμζνωσ υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχι 
εξθγιςεων. 

14.6. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ ο Διμοσ μπορεί να δεχτεί τθν εκπρόκεςμθ παράδοςθ με 
ταυτόχρονθ επιβολι ποινικισ ριτρασ ποςοφ ίςου προσ το 0,5% τθσ αξίασ των υλικϊν ι των υπθρεςιϊν 
των οποίων κακυςτερεί θ παράδοςθ για κάκε εβδομάδα και μζχρι δζκα (10) εβδομάδεσ. Μετά τισ δζκα 
(10) εβδομάδεσ και εφόςον εξακολουκεί θ κακυςτζρθςθ, το ποςοςτό τθσ ποινικισ ριτρασ αυξάνεται ςε 
1% για κάκε εβδομάδα και μζχρι πζντε (5) εβδομάδεσ. Μετά ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

14.7. Αντικειμενικι ανωτζρα βία, τθν ευκφνθ τθσ απόδειξθσ τθσ οποίασ φζρει ο προμθκευτισ, απαλλάςςει 
αυτόν των ςυνεπειϊν από τθν μθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι τθ μθ υπογραφι τθσ. 

14.8. Αν παρζλκουν άπρακτεσ οι ςυμβατικζσ προκεςμίεσ παράδοςθσ εξ υπαιτιότθτασ του Διμου παρατείνεται 
ανάλογα ο χρόνοσ παράδοςθσ χωρίσ ςυνζπεια για τον προμθκευτι. 

 
15.  ΑΝΫΤΕΑ ΒΙΑ 
 

Αν θ αδυναμία υπογραφισ ι εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ οφείλεται ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ, ο 
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει ςτο Διμο τα περιςτατικά και τουσ λόγουσ που ςυνιςτοφν αυτι 
τθν αδυναμία, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν επζλευςι τουσ. 

Θ ανωτζρα βία αποδεικνφεται με ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο προμθκευτισ 
εντόσ είκοςι (20) θμερϊν, άλλωσ ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςκεί τθν ανωτζρα βία. Θ φπαρξθ ανωτζρασ 
βίασ απαλλάςςει τον προμθκευτι από τισ ςυνζπειεσ λόγω μθ ςυμμόρφωςισ του προσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι 
τθσ υπογραφισ τθσ. 
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16.  Ρλθροφορίεσ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφν να απευκφνονται ςτον κ. Μαυραντηά Θωμά κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ: 

 Τθλζφωνο: 2441350777 

 Ψαξ: 2441350721 

 E-mail: black@dimoskarditsas.gov.gr 
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 ΡΛΘΟΨΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΨΑΝΕΙΑΣ   
  ΜΑΥΑΝΤΗΑΣ ΘΫΜΑΣ 
  ΡΕ11 ΡΛΘΟΨΟΙΚΘΣ 
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