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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμούγια την 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και ειδικού λογισμικού ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης γραφείου κίνησης και στόλου οχημάτων για την κάλυψη λειτουργικών 

αναγκών της υπηρεσίας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου. Ο αναλυτικός κατάλογος του υπό 

προμήθεια εξοπλισμού παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

CPV ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

30213300-8 
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Γραφείου 53 

30232100-5 
Εκτυπωτές και 

σχεδιογράφοι 
Σχεδιογράφος 1 

32342100-3 Ακουστικά κεφαλής Ακουστικά κεφαλής 3 

30121100-4 Φωτοαντιγραφικά Πολυμηχανήματα 6 

32413100-2 Δρομείς δικτύου ADSL Modem-Router 1 

32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου RACK MOUNT PLATE 1 

30213100-6 
Φορητοί επιτραπέζιοι 

μικροϋπολογιστές 
Φορητός Η/Υ (Laptop) 3 

30231310-3 Επίπεδες οθόνες Οθόνη Η/Υ 78 

30191400-8 
Συσκευές κατατεμαχισμού 

εγγράφων 
Καταστροφέας Εγγράφων 5 

50111100-7 
Υπηρεσίες διαχείρισης 

στόλου οχημάτων 

Λογισμικό εφαρμογή διαχείρισης 

γραφείου κίνησης & στόλου οχημάτων 
1 

Σκοπός της ανωτέρω προμήθειας είναι η αντικατάσταση του ήδη δυσλειτουργικού λόγω 

παλαιότητας εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το προσωπικό του Δήμου, προκειμένου να υλοποιηθεί ο 

γενικότερος σχεδιασμός εκσυγχρονισμού της μηχανογραφικής υποδομής του οργανισμού. Οι φορητοί 

υπολογιστές προορίζονται για μηχανογραφική υποστήριξη εκτός γραφείων όπως σε περιπτώσεις 

παρουσιάσεων, προβολών, καθώς και αναγκών της Διοίκησης κλπ. Ο Δικτυακός Εξοπλισμός 

(ADSLRouter), προορίζεται για αποτελεσματικότερη διαχείριση των αυξημένων αναγκών 

επικοινωνίας. 

Η αρχή της οικονομικότητας και το συμφέρον του Δήμου επιτάσσει την προμήθειαγια τους 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Γραφείου και οθόνες Η/Υυψηλής ποιότητας ανακατασκευασμένων 

μηχανημάτων έναντι της αγοράς καινούργιων, προκειμένου το κόστος αγοράς να μειωθεί  κατά 40% 

περίπου.  Η προσέγγιση αυτή προκρίνεται ως η πλέον συμφέρουσα, καθώς αφενός εξασφαλίζεται η 

αρχή της οικονομικότητας αφετέρου ουδόλως επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και 
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η κάλυψη των απαιτήσεων των χρηστών, δεδομένου ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές των μηχανημάτων 

αυτών υπερκαλύπτουν τις ανάγκες επεξεργαστικής ισχύος  στις θέσεις που θα χρησιμοποιηθούν. 

Η δαπάνηθα βαρύνει τους ΚΑ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 

στους οποίους έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση ως εξής: 

KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

10.7134.0001 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα και λογισμικά 
36.282,40 € 

15.7134.0001 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα και λογισμικά 
4.960,00 € 

20.7134.0003 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα και λογισμικά 
13.888,00 € 

30.7134.0001 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα  
4.960,00 € 

35.7134.0001 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα  
992,00 € 

40.7134.0001 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα  
6.944,00 € 

40.7134.0003 Προμήθεια εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων 6.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 74.226,40 € 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να αποτυπωθούν οι ελάχιστες απαιτητές  

προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στο 

διαγωνισμό μπορεί  να υποβάλει προσφορά είτε για ένα ΤΜΗΜΑ, είτε για το σύνολο των 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να αφορά/καταλαμβάνει το σύνολο των 

ειδών που απαρτίζουν το κάθε ΤΜΗΜΑ της παρούσας.  

Ειδικότερατα υπό προμήθεια είδη υποδιαιρούνται στα εξής τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Ηλεκτρονικoί Υπολογιστές Γραφείου 53 Kαινούργια ή ανακατασκευασμένα 

Οθόνες Η/Υ 78 Kαινούργια ή ανακατασκευασμένα 

ADSL Router 1 Καινούργια 

Φορητός Η/Υ (Laptop) 3 Καινούργια 

RACKMOUNT 

PLATE 
1 Καινούργια 

Ακουστικά κεφαλής 3 Καινούργια 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Λογισμικό εφαρμογή διαχείρισης γραφείου 

κίνησης & στόλου οχημάτων 
1 Kαινούργια 

 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Πολυμηχανήματα 6 Kαινούργια 

Καταστροφέας Εγγράφων 5 Καινούργια 

Σχεδιογράφος 1 Καινούργια 

 

 

 

 

Γενικοί όροι για όλα τα τμήματα 

• Όλα τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, όχι 

ανακατασκευασμένα με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία, στη 
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συσκευασία που προβλέπει ο κατασκευαστής τους, και να έχουν πιστοποίηση CE, 

εκτός από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Γραφείου και τις Οθόνες Η/Υ τα οποία 

μπορεί να είναι είτε καινούργια και αμεταχείριστα είτε ανακατασκευασμένα 

("Remanufactured").  

• Κάθε μηχάνημα θα πρέπει κατά την παράδοσή του να συνοδεύεται από τα επίσημα 

εγχειρίδια εγκατάστασης ή/και λειτουργίας του κατασκευαστή τουλάχιστον στην 

Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.  

• Όλες οι βεβαιώσεις του κατασκευαστή που ζητούνται θα πρέπει να απευθύνονται στο 

Δήμο Νέας Ιωνίας και στον αρ. ... διακήρυξης του παρόντος. 

• Όλες οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται θα πρέπει να υπογράφονται 

από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείαςκαι να τίθεται η σφραγίδα αυτής. 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας. Για κάθε αντικείμενο προς προμήθεια υπάρχει εντός του 

πίνακα με τις προδιαγραφές σαφής περιγραφήτης εγγύησης που απαιτείται. Ο 

απαιτούμενος χρόνος της εγγύησης ποικίλει ανάλογα με το είδος από ένα έως πέντε 

χρόνια και προσδιορίζεται με σαφήνεια όταν υπάρχει απαίτηση για επιτόπια 

ανταπόκριση (επίσκεψη δηλαδή στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένο το μηχάνημα) 

ή/και μέγιστος χρονικός προσδιορισμός ανταπόκρισης για την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα ή εντός 48 ωρών.  

• Στους πίνακες που ακολουθούν ισχύουν οι παρακάτω διευκρινήσεις σε σχέση με τη 

συμπλήρωση των δύο στηλών που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι προμηθευτές.  

• Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχουπου έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την προσφορά ή ένα 

αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

προσφορά. Μη πλήρωση του συνόλου των ελάχιστων προδιαγραφών αποτελεί αιτία 

αποκλεισμού.  

• Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» καταγράφεται η παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, 

ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφέςτων υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου 

διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης 

κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των 

Πινάκων Συμμόρφωσης. 

• Ο Δήμος Νέας Ιωνίας διατηρεί το δικαίωμα να διασταυρώσει τη γνησιότητα των 

εγγράφων που υποβάλλονται καθώς και κάθε σχετικής πληροφορίας. 
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ΤΜΗΜΑ 1 

Οι αναλυτικές απαιτούμενες προδιαγραφές των τύπων των μηχανημάτων είναι οι εξής: 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Γραφείου (με πληκτρολόγιο ποντίκι) (είτε καινούργια 

και αμεταχείριστα είτε ανακατασκευασμένα ("Remanufactured") 
 

Α/

Α 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 

ΑΠΑΙΤΗ

ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων 53   

2 Μπορεί να είναι είτε καινούργιο και 

αμεταχείριστο είτε ανακατασκευασμένο 

("Remanufactured") 

ΝΑΙ  

 

3 Να αναφερθούν: Τύπος, Κατασκευαστής, 

Σειρά, Μοντέλο και χρόνος ανακοίνωσης του 
ΝΑΙ  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ 

4 Θα πρέπει να είναι Grade A ΝΑΙ   

5 Θα πρέπει να έχει περάσει πλήρη τεχνικό 

έλεγχο και να είναι ξαναβαμμένο στα 

εργοστασιακά του χρώματα. 

ΝΑΙ  

 

6 Ο σκληρός δίσκος θα πρέπει να είναι 

καινούργιος και αμεταχείριστος. Να 

αποδεικνύεται από βεβαίωση του 

ανακατασκευαστή 

ΝΑΙ  

 

7 Ο ανακατασκευασμένος μηχανογραφικός 

εξοπλισμός να προέρχεται από πιστοποιημένη 

εταιρεία ανακατασκευής με πιστοποίηση 

ADISA ή ISO 27001(με πεδίο εφαρμογής τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα της 

ανακατασκευής). Να προσκομιστεί το 

πιστοποιητικό. 

ΝΑΙ  

 

8 ΠιστοποιητικόMicrosoftAuthorisedRefurbisher

MARτου εργοστασίου ανακατασκευήςσε ισχύ 

(για τα ανακατασκευασμένα).Να προσκομιστεί 

το πιστοποιητικό. 

ΝΑΙ  

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 

9 ΕπεξεργαστήςIntel i5 > 4ης gen ή λειτουργικά 

ισοδύναμος ταχύτητας  >3,10 GHz 
ΝΑΙ  

 

ΜΝΗΜΗ 

10 Κύρια μνήμη RAM > 8GB DDR3 SDRAM ή 

καλύτερη, με δυνατότητα επέκτασης 

τουλάχιστον στα 16GB 

ΝΑΙ  

 

11 Μνήμη cache τουλάχιστον 3MB ΝΑΙ   

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

12 Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων 2.5” 

καινούργιος (new) 
>=1  

 

13 
Τύπος και χωρητικότητα σκληρού δίσκου 

SSD 

>256GB 
 

 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 

14 
Ρεύμα δικτύου 

220V, 50-

60Hz 
 

 

15 Ισχύς ≤250W   

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

16 Ελεγκτή γραφικών on board ΝΑΙ   
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17 D-Sub, Displayport ΝΑΙ   

ΥΠΟΔΟΧΕΣ/ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

18 Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 

10/100/1000Mbps 
≥1  

 

19 Οδηγός εγγραφής/ανάγνωσης δίσκου CD/DVD 

ή DVD-RW 
ΝΑΙ  

 

20 Να διαθέτει τουλάχιστον τις εξής θύρες 

επικοινωνίας: (6) ≥USB 2.0, Audio I/O, RJ-45 
ΝΑΙ  

 

21 Slots: (1) low-profile PCIe X16, (1) low-profile 

PCIe x16  
ΝΑΙ  

 

22 Κάρτα δικτύου GigabitEthernet ΝΑΙ   

ΗΧΟΣ 

23 Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου ΝΑΙ   

24 Εσωτερικό Ηχείο ΝΑΙ   

25 Audioline in ΝΑΙ   

26 Audiolineout ΝΑΙ   

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

27 Καινούργιο USB ενσύρματο πληκτρολόγιο 

εργονομικό, συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και 

Λατινικών χαρακτήρων και με ενσωματωμένο 

αριθμητικό πληκτρολόγιο. Να φέρει σήμανση 

CE. 

ΝΑΙ  

 

ΠΟΝΤΙΚΙ 

28 Καινούργιο USB ενσύρματο ποντίκι τριών 

πλήκτρων με ρόδα κύλισης είτε τύπου Optical 

είτε τύπου laser. Να φέρει σήμανση CE. 

ΝΑΙ  

 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

29 Διεθνή πρότυπα εξοπλισμού ηλεκτρολογικής 

ασφάλειας (CE), ηλεκτρομαγνητικής 

συμβατότητας (EMC), ηλεκτρομαγνητικών 

παρεμβολών (EMI),εξοικονόμησης ενέργειας 

(Energy Star) 

ΝΑΙ  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

30 Ο προσφερόμενος Η/Υ να φέρει το λειτουργικό 

σύστημα Microsoft Windows 10 PRO 64bit  
ΝΑΙ  

 

31 Ετικέτα Νομιμότητας Windows ΝΑΙ   

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

32 Να προσφερθούν όλα τα καλώδια και τα 

αναγκαία προγράμματα-οδηγοί για την ορθή 

και απρόσκοπτη λειτουργία του Η/Υ 

ΝΑΙ  

 

33 Εγγύηση Έτη(εγγύηση onsite με  απόκριση ≤ 

48 ωρών) 
>=5  
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Οθόνες Η/Υ 

(είτε καινούργια και αμεταχείριστα είτε ανακατασκευασμένα 

("Remanufactured") 
 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

1 Αριθμός προσφερόμενων 

τεμαχίων 

78 
  

2 Μπορεί να είναι είτε 

καινούργιο και 

αμεταχείριστο είτε 

ανακατασκευασμένο 

("Remanufactured") 

ΝΑΙ 
  

3 Να αναφερθούν: Τύπος, 

Κατασκευαστής, Σειρά, 

Μοντέλο και χρόνος 

ανακοίνωσης του 

ΝΑΙ 
 

  

4 Θα πρέπει να είναι Grade A 

(σε περίπτωση 

ανακατασκευασμένου) 

ΝΑΙ 
  

5 Διαστάσεις ≥ 24”     

6 Τεχνολογίας With LED  ΝΑΙ     

7 AspectRatio ≥16:9     

8 Ανάλυση FHD ≥ 1920 x 1080     

9 Είσοδοι σήματος Τουλάχιστον 

VGA, HDMIή 

DISPLAYPORT 

    

10 Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2     

11 TypicalContrastRatio ≥ 1000:1     

12 ResponseTime ≤ 5ms     

13 Colordepth ≥ 16.7 million     

14 PixelPitch ≤ 0.277 mm     

15 ViewingAngle ≥ 160 / 170     

16 Tilt NAI     

17 Height- adjustablestand NAI     

18 SecurityLockSlot NAI     

19 Να παρέχονται cables για 

ψηφιακή σύνδεση με Η/Υ 

Τουλάχιστον 

VGA, Power, 

HDMIήDISPLAY 

PORT 

    

20 Πιστοποιήσεις CE, ENERGY 

STAR, EPEAT, TCO, 

NAI     

21 Εγγύηση Έτη(εγγύηση onsite 

με  απόκριση ≤ 48 ωρών) 

>=5   
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Modem-Router & RACK MOUNT PLATE 

 

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Αριθμός προσφερόμενων 

τεμαχίωνModem-Router 

1   

2 

Αριθμός προσφερόμενων 

τεμαχίωνRACKMOUNTPLATE  

1   

3 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 

και το μοντέλο 

 ΝΑΙ     

4 Απολύτως συμβατό με το ήδη 

υπάρχον δικτυακό εξοπλισμό 

DraytekVigor 2865Vac για 

πλήρως διαλειτουργικότητα των 

συστημάτων ΝΑΙ 

  

5 

Τροφοδοσία 

220-240V, 

50,60Hz 
    

6 

Δυνατότητα Wireless  ΝΑΙ 
  

7 
RACKMOUNT 

PLATE/ Πλαίσιο Στήριξης  ΝΑΙ 
  

8 
Θα λειτουργούν με PSTN 

(AnnexA) NAI 
    

9 1Gb ETHERNET πόρτες >= 6     

10 

Δυνατότητα σύνδεσης 3G/4G 

USB modem για εφεδρεία ΝΑΙ 

    

11 

DSL Interface 

 VDSL με 

fallback σε 

ADSL2+ 

    

12 

Υποστήριξη πρωτοκόλλων   

IPV4 & 

IPV6 
    

13 

Τεχνολογία VLAN ώστε να 

απομονώνονται μεταξύ τους με 

ρύθμιση οι θύρες  Ethernet NAI 

    

14 
Ενσωματωμένη λειτουργία web-

content-filtering με παροχή 

υπηρεσίας από τον 

κατασκευαστή NAI 

    

15 Ενσωματωμένο Firewall με 

δυνατότητες  

statefulpacketinspection και 

προστασία DDoS NAI     
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16 Δυνατότητα trafficshaping NAI     

17 
Καταγραφή των systemlogevents 

σε εξωτερικό USB NAI     

18 Υποστήριξη καναλιών VPN >=12     

19 Εγγύηση Έτη >=2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Φορητός Υπολογιστής ΤΥΠΟΥ Α (καινούργια και αμεταχείριστα) 

 
 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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ΓΕΝΙΚΑ 

   

1 
Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων 

2   

2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 

προσφερόμενο μοντέλο 
ΝΑΙ   

3 Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, 

EPEAT 
NAI   

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ  
  

4 Intel i5 10th generation ή αντίστοιχος ΝΑΙ 
  

5 Αριθμός πυρήνων/threads ≥ 4/8 
  

6 Συχνότητα λειτουργίας  ≥ 1.00 GHz 
  

7 Συχνότητα λειτουργίας turbo ≥ 3.60 GHz 
  

8 Cache ≥ 6 MB 
  

9 PassMark CPU Benchmark ≥ 7000 
  

 ΜΝΗΜΗ  
  

10 Mέγεθος κεντρικής μνήμης ≥ 8GB 
  

11 Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας ≥ 2666 MHz 
  

12 Μέγιστο μέγεθος μνήμης  ≥ 16GB 
  

 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ  
  

13 Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων ≥ 1 
  

14 Χωρητικότητα δίσκου ≥ 256GB 
  

15 Τεχνολογία δίσκου M.2  PCIe SSD NAI 
  

 I/O On-Board  
  

16 Θύρες δικτύου GigabitEthernet ≥ 1 
  

17 Wireless (802.11ac) Bluetooth NAI 
  

18 Integrated HD camera NAI 
  

19 IntegratedSpeakers και μικρόφωνο NAI 
  

20 Headset/miccombojack NAI 
  

21 Θύρες USB 3.1 Gen 1 ποσότητα ≥ 2 
  

22 Θύρες USB 2.0 ποσότητα ≥ 1 
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23 1 x HDMI 1.4 port  NAI 
  

24 SD cardreader NAI 
  

25 Να υποστηρίζει ξεχωριστό τμήμα με το 

αριθμητικό πληκτρολόγιο. 
NAI 

  

 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ  
  

26 Τροφοδοτικό ≥ 45W  NAI 
  

27 Battery ≥ 42 WHR 
  

28 Batterycells ≥ 3-cell 
  

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
  

29 FingerprintReader NAI 
  

 ΒΑΡΟΣ  
  

30 Αρχικό βάρος  < 2.00 kg 
  

 ΟΘΟΝΗ-ΓΡΑΦΙΚΑ  
  

31 Διάσταση ≥ 15.6” 
  

32 Ανάλυση ≥ 1920x1080 
  

33 Φωτεινότητα  220 nits 
  

34 Τύπος Non-Touch Anti-Glare  NAI 
  

35 Ενσωματωμένη  κάρτα γραφικών  NAI 
  

36 Γωνία θέασης οριζόντια/κάθετα  160/160 
  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ  
  

37 MS Windows 10 Pro 64-bit ENG/GR NAI 
  

 ΕΓΓΥΗΣΗ   
  

38 Εγγύηση με επισκευή On Site και 

ανταπόκριση την  επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του 

κατασκευαστή του φορητού. 

≥  3Έτη 
  

Φορητός Υπολογιστής ΤΥΠΟΥ Β (καινούργια και αμεταχείριστα) 

 

 

Α/Α 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΓΕΝΙΚΑ 



14 
 

1 
Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων 

1   

2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 

προσφερόμενο μοντέλο 

ΝΑΙ 
  

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ  
  

3 Intel Core i7 ήανώτερος ΝΑΙ 
  

 ΜΝΗΜΗ  
  

4 Mέγεθος κεντρικής μνήμης ≥ 8GB 
  

 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ  
  

5 Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων ≥ 1 
  

6 Χωρητικότητα δίσκου ≥ 256GB 
  

7 Τεχνολογία δίσκου SSD NAI 
  

 ΟΘΟΝΗ-ΓΡΑΦΙΚΑ  
  

8 Διάσταση ≥ 17” 
  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ  
  

9 MS Windows 10 Pro 64-bit ENG/GR NAI 
  

 ΕΓΓΥΗΣΗ   
  

10 Εγγύηση με επισκευή On Site και 

ανταπόκριση την  επόμενη εργάσιμη 

ημέρα. Να αποδεικνύεται από επίσημη 

δήλωση του κατασκευαστή του φορητού. 

≥  3 Χρόνια 
  

 

 

 

 

 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ (καινούργια και αμεταχείριστα) 

 

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 
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1 Αριθμός προσφερόμενων 

τεμαχίων 

3 

  
2 Ήχος Στερεοφωνικός 

    

3 Σύνδεση Ενσύρματη     

4 Μικρόφωνο ΝΑΙ     

5 Τύπος Σύνδεσης Mini jack 3.5mm 

    

Ειδικοί Όροι για τα προσφερόμενα είδη του Τμήματος 1: 

• Θα παραδοθεί εξοπλισμός ιδίου κατασκευαστή για κάθε είδος του Τμήματος 1 για λόγους 

ομοιομορφίας εξοπλισμού και ενιαίας τεχνικής υποστήριξης.Γίνονται δεκτές μόνο προσφορές 

που αφορούν στο σύνολο της ζητούμενης ποσότητας και όλων των ζητούμενων ειδών του 

τμήματος 1. Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές για μέρος των ζητούμενων ειδών. Δεν θα γίνουν 

δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

• Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα επίσημα φυλλάδια του 

κατασκευαστή που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις με σχετική 

παραπομπή.  Σε περίπτωση που κάποιο τεχνικό χαρακτηριστικό δεν αναφέρεται στα φυλλάδια 

πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή ή/και του κατασκευαστή 

που να βεβαιώνει τη συμβατότητα για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό που δεν τεκμηριώνεται 

από τα φυλλάδια. 

• Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001 σε ισχύ το οποίο 

πρέπει να προσκομιστεί μαζί με την προσφορά. 

• Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει κατάλογο στον οποίο αναφέρονται 

τουλάχιστον τρεις (3) παραδόσεις κατά τα τελευταία τρία (3) έτη και ειδικότερα τα υλικά, οι 

ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες 

(δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον Δημόσιο Τομέα 

οι παραδόσεις αποδεικνύονται με τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Στην περίπτωση που ο 

παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα 

παραστατικά έγγραφα πώλησης. 

Τα καινούργια και αμεταχείριστα προϊόντα: 

• Θα  πρέπει να βρίσκονται σε διαδικασία παραγωγής από τις κατασκευάστριες εταιρείες τους 

και σε καμία περίπτωση σε κατάσταση “endofsales”.  

• Θα πρέπει να παραδοθούν στη συσκευασία που προβλέπει ο κατασκευαστής τους με τα σχετικά 

εγχειρίδια στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα. 

• Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα επίσημα φυλλάδια του 

κατασκευαστή που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις με σχετική 

παραπομπή.   

• Όλα τα μηχανήματα θα συνοδεύονται από όλα τα παρελκόμενα (καλώδια σύνδεσης, ρεύματος, 

κλπ)  και θα είναι έτοιμα προς χρήση. 

• Τα ανακατασκευασμένα θα πρέπει να παραδοθούν σε κλειστή συσκευασία. 
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Ενδεικτικά, τα έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν την τεχνική προσφορά είναι: 

Του κατασκευαστή (Δύναται να υποβληθεί και στην Αγγλική γλώσσα): 

1. Φυλλάδια προϊόντων, prospectus, κλπ και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή 

τεκμηριώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Πιστοποιητικό ADISA ή ISO 27001 (με πεδίο εφαρμογής τη συγκεκριμένη δραστηριότητα της 

ανακατασκευής) σε ισχύ (για τα ανακατασκευασμένα). 

3. Πιστοποιητικό Microsoft Authorised Refurbisher MAR του εργοστασίου ανακατασκευής σε 

ισχύ (για τα ανακατασκευασμένα). 

Του υποψήφιου προμηθευτή: 

1. Πιστοποιητικό ISO9001σε ισχύ. 

2. Τα φυλλάδια συμμόρφωσης. 

3. Κατάλογο έργων προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. 

4. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να δηλώνει 

ότι: 

• όλα τα προς προμήθεια είδη της ομάδας είναι καινούργια και αμεταχείριστα, όχι 

ανακατασκευασμένα με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία, στη 

συσκευασία που προβλέπει ο κατασκευαστής και έχουν πιστοποίηση CE, εκτός από 

τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Γραφείου και τις Οθόνες Η/Υ τα οποία μπορεί να 

είναι είτε καινούργια και αμεταχείριστα είτε ανακατασκευασμένα ("Remanufactured"). 

• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν τεκμηριώνονται από τα φυλλάδια του 

κατασκευαστή είναι συμβατά με την τεχνική προδιαγραφή που απαιτείται (να 

αναφέρονται ένα προς ένα). 

• Θα παρέχει την αναγραφόμενη στις τεχνικές προδιαγραφές χρονική περίοδο εγγύησης 

σύμφωνα με διατάξεις που προβλέπει η Ελληνική/Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 

Όλοι οι παραπάνω όροι είναι απαιτητοί με ποινή αποκλεισμού. 
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ΤΜΗΜΑ 2 

Γενικά 

Έχοντας υπόψη την αναγκαιότητα προμήθειας ειδικού λογισμικού ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης γραφείου κίνησης & στόλου οχημάτων για την καλύτερη διαχείριση 

και παρακολούθηση των διαδικασιών των καταναλώσεων καυσίμων, συντηρήσεως οχημάτων 

και την ολοκληρωμένη οργάνωση του γραφείου κίνησης. Το προτεινόμενο σύστημα 

διαχείρισης στόλου οχημάτων θα εισάγει αυτοματισμούς για την απλοποίηση χρονοβόρων 

διαδικασιών έχοντας ως κύρια φιλοσοφία την απόλυτη εμπειρία χρήστη και την βελτίωση της 

αποδοτικότητας του φορέα. Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να συνδεθεί από οποιοδήποτε 

τερματικό μηχάνημα ανά πάσα στιγμή και να έχει στη διάθεσή του ένα πλήρως λειτουργικό 

και ασφαλές περιβάλλον. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιειθεί για τη διαχείριση των οχημάτων του 

δήμου, τηρεί μητρώα με τα στοιχεία του κάθε οχήματος, των οδηγών και των συνεργείων. 

Επίσης, διαχειρίζεται τις κινήσεις των οχημάτων, τις συντηρήσεις, τους ελέγχους ΚΤΕΟ, τις 

κάρτες καυσαερίων, τα συμβάντα και τις προμήθειες καυσίμων και ανταλλακτικών, ενώ 

παρέχει πληροφόρηση για το ιστορικό κάθε οχήματος, την κατανάλωση καθώς και το κόστος 

συντήρησής του, να ενημερώνει και ειδοποιεί για μελλοντικούς τακτικούς ελέγχους, 

συντηρήσεις, ανανεώσεις ασφαλειών και τελών. Τέλος, η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει 

μετάπτωση στο G-Cloud. 

Το σύστημα Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων θα πρέπει να 

είναι ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που θα ενσωματώνει πλήρως το Θεσμικό 

Πλαίσιο για τα Κρατικά Αυτοκίνητα  του αρμόδιου Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (που ως γνωστό είναι πολύπλοκο), και θα ικανοποιεί το σύνολο των 

Λειτουργικών Απαιτήσεων από την διαχείριση δρομολογίων και καυσίμων, έως το συντονισμό 

της συντήρησης και των τεχνικών ελέγχων.  

Θα καλύπτει όλες τις ανάγκες για πληροφόρηση σχετικά με την πλήρη διαχείριση 

Οχημάτων-Οδηγών, καθημερινές και περιοδικές διαδικασίες κίνησης, παρακολούθηση - 

προγραμματισμό τεχνικών ελέγχων και λοιπών διεργασιών, παρακολούθηση αναλωσίμων-

ανταλλακτικών, καυσίμων, διαχειριστικά κόστη ανά προμηθευτή και ΑΛΕ, εμφανίσεις - 

εκτυπώσεις στατιστικών και άλλων καταστάσεων (για πληροφόρηση των υπαλλήλων, της 

ιεραρχίας και εποπτευόντων φορέων όπως της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης), καθώς και παραμετροποιήσεις για ευκολία του χρήστη σε όλα τα επίπεδα 

πληροφοριών.  

Υπάρχει ενσωματωμένο στο Σύστημα το «Παρατηρητήριο Τιμών»  καθώς  και η 

δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης στοιχείων τιμολογίων (ανταλλακτικά, τιμές κλπ) από 

συμβεβλημένους Προμηθευτές – Συνεργία από excel με συγκεκριμένη γραμμογράφηση 

(layout).  
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Η καταχώρηση των στοιχείων να γίνεται σε Βάση Δεδομένων (π.χ. ORACLE), να 

υπάρχουν πολλές έτοιμες λίστες με δεδομένα (π.χ. τύπους αυτοκινήτων, τύποι καυσίμων, 

παραμετροποίηση ειδών οχημάτων με προαπαιτούμενο δίπλωμα, λίστα περιοδικών ελέγχων, 

τρόποι κτήσης, κατάσταση οχήματος κλπ) ώστε να ελαχιστοποιείται η πληκτρολόγηση (data 

entry) και άρα να συντομεύεται ο χρόνος διαχείρισης και τα πιθανά λάθη.  

Το λογισμικό να είναι πολύ φιλικό στη χρήση του και να έχει τη δυνατότητα έκδοσης 

οποιουδήποτε report απαιτείται, πέρα από τα έτοιμα, και για τις υπερκείμενες Αρχές 

(Αποκεντρωμένη Διοίκηση κλπ).  

Η μαζική καταχώρηση στοιχείων για τη δημιουργία των καρτελών (αρχείων) των 

οχημάτων, οδηγών και πολλών άλλων στοιχείων θα γίνει από τον Ανάδοχο. 

Οι παροχές υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης (σε μελλοντικό Συμβόλαιο 

Συντήρησης – Υποστήριξης, μετά την παρέλευση του χρόνου Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης ο 

οποίος να είναι ένα εξάμηνο το ελάχιστο (μετά την οριστική παραλαβή του έργου) να είναι 

άριστες και οι νέες Εκδόσεις (versions) του λογισμικού λόγω αλλαγής (μικρής ή μεγάλης) του 

Θεσμικού Πλαισίου να γίνεται δωρεάν στα πλαίσια της σύμβασης Συντήρησης - 

Υποστήριξης.  

Τέλος το λογισμικό να παρέχει τη δυνατότητα επεκτασιμότητας  της εφαρμογής με 

παρακολούθηση προμηθευτών, συμβάσεων, αποθήκης (Καυσίμων και Ανταλλακτικών), 

τιμολόγησης. 

Αναλυτικές Λειτουργικές Απαιτήσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Θεσμικό Πλαίσιο  

Το σύνολο του σχετικού Θεσμικού Πλαισίου του τ. Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (ΥπΔΑ) να είναι πλήρως ενσωματωμένο (υπερκαταναλώσεις, αναφορές στις 

υπερκείμενες Αρχές όπως αρ. 1450/550/82 και ΓΥ 2226/90 Αποφάσεις του Υπ. Προεδρίας της 

Κυβέρνησης κλπ),  καθώς και την Αριθ.οικ…543/5543/2-3-2000 Κ.Υ.Α. Επίσης τα αιτήματα 

έγκρισης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για κατ’ 

εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων (άρ. 3ιβ και άρ. 5 παρ.3 Κ.Υ.Α. 129/2534) Ειδικά 

η εγκύκλιος του Αυγούστου του 2018 του ΥΠΔΑ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 618/31341/30-8-2018 (για 

το «Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων») με την υποχρέωση αποστολής ειδικών λεπτομερών 

αναφορών κόστους κλπ, να είναι πλήρως υλοποιημένη. 

• Διαχείριση Οχημάτων-Οδηγών  

Η ενότητα να περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες των οχημάτων και των 

οδηγών που απαρτίζουν το Γραφείο κίνησης. Αναλυτικότερα: 

o Καρτέλα Οχήματος που αποτελείται από τα βασικά στοιχεία όπου θα είναι η 

ταυτότητα του οχήματος και υποκαρτέλες πληροφοριών για πλήρη εικόνα σε μία 

οθόνη όπου θα αναλύονται ως εξής: (Τεχνικά Στοιχεία, Αναλώσιμα - 
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Ανταλλακτικά, Παρελκόμενα, Οδηγίες Συντήρησης/Λίπανσης – Εγχειρίδια, 

Ιστορικό Δρομολογίων, Συντήρηση - Επισκευές (Βιβλίο Συντήρησης), 

Κατανάλωση καυσίμων, Προγραμματισμένες Εργασίες, Ασφάλειες, Ιστορικό 

Συμβάντων (Ζημίες- Ατυχήματα), Φάκελος ταχογράφων, Ηλεκτρονικός Φάκελος, 

Οδηγοί). 

o Μητρώο Προσωπικού όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία του οδηγού καθώς 

και του πληρώματος που απαρτίζουν μια εντολή κίνησης, με υποκαρτέλες για 

πλήρη εικόνα σε μία οθόνη όπου αναλύονται παρακάτω:  (Χρεωμένα Οχήματα, 

Άδειες - Διπλώματα, Ιστορικό Δρομολογίων, Ιστορικό Συμβάντων (Κλήσεις  - 

Ατυχήματα), Ηλεκτρονικός Φάκελος). 

o Έκδοση επικαιροποιημένου Μητρώου Κρατικών Οχημάτων (σύμφωνα με την 

εγκύκλιο 18/8/2018 αριθ. πρωτ. 618/31341/30-8-2018 του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης) 

o Να περιλαμβάνονται επίσης, STATUS Οχημάτων με πλήρη εικόνα της 

κατάστασης των οχημάτων του Γραφείου κίνησης με φίλτρα επιλογών, 

καταχώρηση χρέωσης οχήματος σε οδηγό, Ληξιάρια αδειών-διπλωμάτων 

οδήγησης, Ληξιάριο Ανταλλακτικών – Παρελκόμενων και Ημερολογιακή 

Απεικόνισή της λήξης τους. 

• Ημερήσιες Εργασίες Γραφείου Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων 

Ενότητα στην οποία θα βρίσκονται όλες οι καθημερινές διαδικασίες του Γραφείου 

Κινήσεως. 

o Διαχείριση Δρομολογίων για καταχώρηση δρομολογίων που επαναλαμβάνονται 

συχνά με αφετηρία, προορισμό, ενδιάμεσες στάσεις. 

o Εντολές Κίνησης όπου γίνεται η Έκδοση Δελτίων Κίνησης και Διαταγών 

Πορείας όλων των κινήσεων, καθώς και των αιτημάτων έγκρισης για τις εκτός 

έδρας μετακινήσεις προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για κατ’ εξαίρεση 

οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων (άρ. 3ιβ και άρ. 5 παρ.3 Κ.Υ.Α. 129/2534) 

o Εντολές Κίνησης Εβδομαδιαίες για καταχώρηση – έκδοση παραστατικών 

κίνησης με εβδομαδιαίο προγραμματισμό.  

o Εμφάνιση-Εκτύπωση ημερολογίου κίνησης Οχημάτων καθώς και Πληρώματος. 

o Μαζική Έκδοση Εντολών Κινήσεων με Δυνατότητα μαζικής αντιγραφής 

κινήσεων από μία ημερομηνία σε άλλη και μαζικής εκτύπωσης κινήσεων μίας 

ημερομηνίας από μία και μόνο οθόνη. 

o Εμφάνιση-Εκτύπωση Τρέχουσας Κίνησης Οδηγών και Οχημάτων. 
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o Έλεγχος Κίνησης Οχημάτων – Μ.Ε. με σύνολα χλμ και ωρών λειτουργίας. 

o Τροφοδοσία Οχήματος για την διαχείριση της κίνησης καυσίμου στο όχημα με 

στοιχεία τροφοδοσίας, παραστατικού προμηθευτή και προκαταβολής ποσού στον 

οδηγό, καθώς και παρακολούθηση υπολειπόμενης ποσότητας κατανάλωσης σε 

πραγματικό χρόνο. 

o Μαζική ενημέρωση τιμών καυσίμων μέσω του «Παρατηρητηρίου Τιμών» 

σύμφωνα με την Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

o Έλεγχος Υπερκατανάλωσης με Εμφάνιση-Εκτύπωση υπερκατανάλωσης 

καυσίμου. 

o Εμφάνιση-Εκτύπωση μηνιαίας κατανάλωσης καυσίμου με φίλτρα επιλογών 

και έλεγχο της προβλεπόμενης μηνιαίας κατανάλωσης. 

o Εμφάνιση-Εκτύπωση των επιλεγμένων Οχημάτων με τον Μέσο Όρο 

κατανάλωσης καυσίμου.  

o Έκδοση βεβαίωσης Κατανάλωσης καυσίμου. 

o Εμφάνιση-Εκτύπωση των οχημάτων που υπερβαίνουν την προβλεπόμενη από 

την νομοθεσία κατανάλωση καυσίμου για την έγκριση από την αποκεντρωμένη. 

o Καταχώρηση Προβλεπόμενης Μηνιαίας Κατανάλωσης καυσίμου καθώς και 

έγκρισης υπερκατανάλωσης σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που αφορά κρατικά 

αυτοκίνητα. 

o Διαχείριση Συμβάντων (Ζημίες – Ατυχήματα – Κλήσεις Τροχαίας). 

o Μηνιαία Κατάσταση Κίνησης Οχήματος με ανάλυση χλμ και καυσίμου. 

(Πίνακας Αυτοκινήτων και ποσότητας καυσίμων καθ' υπέρβαση του μηνιαίου 

ανωτάτου ορίου όπως ορίστηκε από τις αρ. 1450/550/82 κσι ΓΥ 2226/90 

Αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης) 

o Εκτύπωση Φορτίων-Ζυγολογίων. 

o Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα τηλεματικής GPS-Tracking. (Ενημερώσεις 

διαδρομών, καταναλώσεων και απεικονίσεις διαδρομών σε χάρτη) 

• Συντήρηση-Τεχνικοί Έλεγχοι 

Ενότητα διαχείρισης όλων των ενεργειών που θα αφορούν την συντήρηση και τις τυχόν 

επισκευές των οχημάτων – μηχανημάτων. 

o Προγραμματισμός Τακτικής Συντήρησης και Έκδοση Εντολών Τακτικής 

Συντήρησης-Επισκευής. 

o Προγραμματισμός ΚΕΚ, ΚΤΕΟ, Πιστοποιητικών και Λοιπών Ελέγχων με 

Αυτόματη Εισαγωγή Επόμενων Ελέγχων ΚΤΕΟ, ΚΕΚ κ.α. 

o Διαχείριση μη προγραμματισμένης επισκευής ή συντήρησης του οχήματος με τα 

πλήρη στοιχεία της ενέργειας, ανάλυση κόστους και έκδοση των σχετικών 
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εντύπων (Διαπίστωση Βλάβης, Εντολή Επισκευής-Συντήρησης, Εντολή 

Ανάθεσης, Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής εντός και εκτός Φορέα, 

Δελτία Τεχνικών Ελέγχων, Πρακτικά παραλαβής και καλής εκτέλεσης, 

Τεκμηριωμένο αίτημα κλπ έντυπα προμηθειών)  . 

o Αυτόματη εισαγωγή (πλήρης αποφυγή πληκτρολόγησης) των ανταλλακτικών και 

των εργασιών επισκευής - συντήρησης στον προγραμματισμό τακτικής 

συντήρησης και στην διαχείριση βλαβών από πρότυπο αρχείο τύπου Excel της 

κατασκευάστριας εταιρίας, το οποίο αποστέλλει ο προμηθευτής – συνεργείο με τα 

ανταλλακτικά την ποσότητα και τις τιμές για τακτικές και έκτακτες 

συντηρήσεις. 

o Ενημέρωση Βιβλίου Συντήρησης Οχήματος με πλήρη στοιχεία της 

πραγματοποιημένης ενέργειας επισκευής - συντήρησης (κόστους και ανάλυσης 

εργασιών ανταλλακτικών). 

o Ληξιάρια με Εμφάνιση-Εκτύπωση των προς λήξη προγραμματισμένων ενεργειών 

(ΚΕΚ, ΚΤΕΟ, Service, Βλαβών κλπ) οχημάτων με έλεγχο είτε Ημερομηνίας, είτε 

Χιλιομέτρων, είτε Ωρών Λειτουργίας για τα Μηχανήματα Έργου, με πολλαπλά 

φίλτρα επιλογών. 

o Κατάσταση ελέγχου Συντήρησης Οχημάτων για την παρακολούθηση της εξέλιξης 

των επισκευών και συντηρήσεων.  

o Εμφάνιση-Εκτύπωση του Κόστους Εργασιών των προς έλεγχο οχημάτων με 

πολλαπλά φίλτρα επιλογών και ανά προμηθευτή και κέντρο κόστους. 

• Περιοδικές Εργασίες Οχημάτων 

Ενότητα διαχείρισης λοιπών περιοδικών εργασιών Οχήματος. 

o Προγραμματισμός πληρωμών τελών κυκλοφορίας. 

o Ασφάλειες Οχημάτων που να περιλαμβάνει την διαχείριση των 

προγραμματισμένων πληρωμών ασφαλίστρων, Οδικής βοήθειας και λοιπών 

ασφαλειών που αφορούν το όχημα, καθώς και των δηλώσεων ατυχήματος με 

εμφάνιση ιστορικού και σχετικό κόστος για ευκολότερη διαχείριση. 

o Διαχείριση των χρονικών δεσμεύσεων Οδηγών και Οχημάτων από άδειες, 

επισκευές κ.α. 

o Υπενθυμίσεις οι οποίες θα εμφανίζονται στον χρήστη κατά την είσοδό του στην 

εφαρμογή αναλόγως της ημερομηνίας ειδοποίησης. 

 

 

• Αναζήτηση Πληροφοριών 
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Ενότητα που θα περιλαμβάνει Εμφανίσεις-Εκτυπώσεις καταστάσεων με ανάλογα 

φίλτρα επιλογών όπως παρακάτω: 

Ημερολόγιο Οχημάτων, Ημερολογιακή Απεικόνιση Ενεργειών Οχημάτων, Στατιστικά 

Κατανάλωσης καυσίμων , Στατιστικά Συντήρησης Οχημάτων (Βλάβες-Service), Συνολικό 

Κόστος Χρήσης Οχημάτων, Συνολικό Κόστος Προμηθευτών, Στατιστικά Οδηγών, 

Καταστάσεις Οχημάτων, Καταστάσεις Οδηγών με έλεγχο διαθεσιμότητας,  Ημερολόγιο 

Χρονικών Δεσμεύσεων, Ημερολογιακή Απεικόνιση Χρονικών Δεσμεύσεων, Ανάλυση 

Δαπανών σε Κέντρα Κόστους  κ.α. 

• Παραμετρικά Στοιχεία 

Θα υπάρχει διαχείριση όλων των παραμέτρων της εφαρμογής για την διευκόλυνση του 

χρήστη. 

Παραμετροποίηση Οχημάτων  

Να αφορά όλες τις παραμέτρους που αφορούν το όχημα με λίστες και περιγραφές όπως: 

Λίστα τύπων καυσίμου, παραμετροποίηση ειδών οχημάτων με προαπαιτούμενο δίπλωμα, 

τρόποι κτίσης, κατηγορίες οχημάτων, κατάσταση οχήματος (Παρ. Ενεργό, σε ακινησία, σε 

επισκευή), λίστα κατασκευαστών, χρώματα οχήματος, τύπων κίνησης, (παρ. Προσθιοκίνητο , 

Πισωκίνητο, 4Χ4) τύπων σασμάν (Παρ. Χειροκίνητο, Αυτόματο ), Euroclass,  κ.α. 

Λοιπές Παραμετροποιήσεις : 

Περιγραφές δρομολογίων – διευθύνσεων αφετηρίας, προορισμού, περιγραφές χώρων 

στάθμευσης των οχημάτων, λίστα περιοδικών εργασιών (Παρ. Κ.Τ.Ε.Ο., Κ.Ε.Κ., Service, 

Ασφάλειες , Τέλη ), περιγραφές των τύπων διπλωμάτων και άλλων αδειών των οδηγών, 

τμήματα και υπηρεσίες Γραφείου Κίνησης, Μητρώο προμηθευτών, λίστα όλων των 

καταχωρημένων Δ.Ο.Υ., Κέντρα κόστους, είδη και εταιρείες ασφάλισης, περιγραφές τύπων 

συμβάντων (Παρ. Κλίση τροχαίας, κλοπή, ατύχημα), τύποι χρονικών δεσμεύσεων, 

παραμετροποίηση εντύπων δελτίων κίνησης, προμήθεια καυσίμων και λοιπών παραστατικών 

αναλόγως αναγκών Φορέα. 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος  

o Δυνατότητα ελεγχόμενης πρόσβασης σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών 

(ανεπτυγμένο Σύστημα Ασφάλειας). 

o Δυνατότητα εξαγωγής αναφορών σε αρχεία .xls, .pdf. 

o Ανεπτυγμένο Σύστημα Παραμετροποίησης π[ου δίνει τη δυνατότητα στο φορέα σε 

μικρής κλίμακας αλλαγές στο περιβάλλον σε πρώτο επίπεδο (π.χ. αλλαγή 

περιεχομένου σε «καταρράκτες») και σε τάχιστη έκδοση νέας version του λογισμικού 

σε μεγάλης κλίμακας αλλαγές (Θεσμικό Πλαίσιο)  
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Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος  

o Το σύστημα να αποθηκεύει όλα τα στοιχεία σε κεντρική βάση δεδομένων (π.χ. 

ORACLE), εξασφαλίζοντας την ασφάλειά τους από καταστροφή και μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, και την διαθεσιμότητά τους στους χρήστες του 

συστήματος, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους. 

o Το σύστημα να έχει αναπτυχθεί με τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας στους χρήστες ένα 

λειτουργικό και εύχρηστο περιβάλλον, μέσα από το οποίο είναι σε θέση να 

διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους γρήγορα και αποτελεσματικά. 

o Η εφαρμογή πρέπει να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας πολλαπλών επιπέδων. 

Μέσα από ένα σύστημα χρηστών και ρόλων δίδεται η δυνατότητα πρόσβασης σε 

διάφορες οθόνες της εφαρμογής με διαφορετικούς συνδυασμούς δικαιωμάτων 

(ανάγνωση/εισαγωγή/διαγραφή) ανάλογα με της αρμοδιότητες του χρήστη. 

o Σε excel, από service τακτικό ή έκτακτο των οχημάτων. Απαλείφονται έτσι πλήρως οι 

χρονοβόρες διαδικασίες data Entry και επαληθεύσεων 

o Πρέπει να έχει module (έτοιμα web services κλπ) για άμεση διασύνδεση με 

σύστημαΤηλεματικής (GPS κλπ), ώστε τα δύο συστήματα να διαλειτουργούν πλήρως 

ανταλλάσοντας πληροφορίες σε μία data base (με εξοικονόμηση χρονοβόρων 

διαδικασιών data Entry, επαληθεύσεων κλπ). 

Ελάχιστες Απαιτήσεις Εγκατάστασης – Παραγωγικής Λειτουργίας 

o Το σύστημα με τα ανωτέρω Λειτουργικά και Τεχνικά χαρακτηριστικά να βρίσκεται σε 

παραγωγική διαδικασία τουλάχιστον σε πέντε (5) φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Περιφέρεια ή Δήμος). 

Ειδικοί Όροι του Τμήματος 2: 

• Εκπαίδευση προσωπικού τουλάχιστον δέκα (10) ώρες . 

• Ενεργοποίηση και παραμετροποίηση του βασικού κορμού της εφαρμογής του 

Γραφείου Κίνησης. 

• Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για ένα (1) έτος. 
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ΤΜΗΜΑ 3 

Τα είδη του Τμήματος 3 θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και οι 

αναλυτικές απαιτούμενες προδιαγραφές των τύπων των μηχανημάτων είναι οι εξής: 

 

 

Πολυμηχανήματα  ΤΥΠΟΥ Α 

 

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1 Αριθμός προσφερόμενων 

τεμαχίων 

1   

2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 

και το μοντέλο 

NAI   

 Γενικά Χαρακτηριστικά 

3 
Λειτουργίες 

Φωτοαντιγραφικό, 

Εκτυπωτής, Σαρωτής 

  

4 Τροφοδοσία 220-240V, 50,60Hz   

5 Επεξεργαστής  >=1.2GHZ   

6 Τεχνολογία εκτύπωσης laser   

     

7 Οθόνη χειρισμού αφής ΝΑΙ, μεγέθους >=4inch   

8 Χρόνος προθέρμανσης 

("WarmUptime")  
<=30 δευτερόλεπτα 

  

9 
Ταχύτητα πρώτου αντιγράφου  <= 10 δευτερόλεπτα 

  

10 

Ταχύτηταεκτύπωσης (A4/Α3, 

onesideprinting) 
>= 20/10 σελίδες/λεπτό 

  

11 Μέγιστη μηνιαία παραγωγική 

ικανότητα  
>=80.000 σελίδες/μήνα 

  

12 
Τροφοδοσία χαρτιού μεγέθη τουλάχιστον Α3, A4 

  

13 
Αριθμός Trays 

Τουλάχιστον 3 (tray 1, 

tray2,  bypass) 

  

14 Τροφοδοσία χαρτιού Κασέτας 1 

(τουλάχιστο Α4) 
>=500 φύλλα 

  

15 Τροφοδοσία χαρτιού Κασέτας 2 

(τουλάχιστο Α3) 
>=500 φύλλα 

  

16 Bypasstray A6-A3 >=100 φύλλα   
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17 
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 

διπλής όψης τουλάχιστον A5-A3 
>=50 φύλλα 

  

18 Μνήμη >= 1GB   

19 
Διασύνδεση 

τουλάχιστον USB, 

GigabitEthernet 

  

20 

Διάρκεια τόνερ (σελίδες Α4 ) >= 15.000 σελ 

  

21 Να διαθέτει ξεχωριστό 

drum&developer και η διάρκεια 

ζωής του τυμπάνου να είναι >= 

300.000 σελ 

ΝΑΙ 

  

22 Να υπάρχει δυνατότητα 

προσθήκης σκληρού δίσκου  
ΝΑΙ 

  

23 
Να δέχεται Ασύρματο Δίκτυο για 

μελλοντική αναβάθμιση 
ΝΑΙ 

  

24 Δυνατότητα διασύνδεσης με 

ActiveDirectory για έλεγχο 

εκτυπώσεων 

ΝΑΙ 

  

25 
Συμβατότητα 

Τουλάχιστον Windows 

7/8/2008/2012 

  

26 Οδηγοί εγκατάστασης  ΝΑΙ   

27 
Εγχειρίδια 

Ελληνική ή Αγγλική 

Γλώσσα 

  

28 Εγγύηση Έτη (εγγύηση onsite με  

απόκριση ≤ 48 ωρών) >= 2 έτη 

  

 Φωτοαντιγραφικό 

29 Ασπρόμαυρη αντιγραφή ΝΑΙ   

30 ‘Εγρωμη αντιγραφή ΝΑΙ   

31 Αντίγραφο διπλής όψης ΝΑΙ, Αυτόματα   

32 Ανάλυση >= 600X600dpi   

33 Μέγεθος πρωτοτύπου τουλάχιστον Α3   

 Εκτυπωτής 

34 Ασπρόμαυρη εκτύπωση ΝΑΙ   

35 Έγχρωμη εκτύπωση ΝΑΙ   

36 Εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ, Αυτόματη   

37 Ανάλυση εκτύπωσης >=1200 X 1200dpi   

38 Μέγεθος εκτύπωσης τουλάχιστον Α3   

39 

Γλώσσες εκτύπωσης 
τουλάχιστον PCL5, 

PCL6. 
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40 Να προσφερθεί ένα επιπλέον 

toner χωρητικότητας τουλάχιστον 

15000 σελίδων πέραν του αρχικού 

που περιλαμβάνεται στην 

συσκευασία του εκτυπωτή ΝΑΙ 

  

 Σάρωση 

41 Έγχρωμη σάρωση ΝΑΙ   

42 Σάρωση διπλής όψης ΝΑΙ, Αυτόματη   

43 
Ανάλυση σάρωσης >=600dpi 

  

44 Ταχύτητα σάρωσης (Α4) στα 

300dpi >= 50 ipm 

  

45 Μέγεθος πρωτοτύπου τουλάχιστον Α3   

46 
Τύποι σαρωμένων αρχείων τουλάχιστον .tiff, .jpg, .pdf 

  

47 Scanto e-mail ΝΑΙ   

48 Scantofolder ΝΑΙ   
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Πολυμηχανήματα  ΤΥΠΟΥ Β 

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Γενικά 

1 Αριθμός προσφερόμενων 

τεμαχίων 

5   

2 Να αναφερθεί ο 

κατασκευαστής και το 

μοντέλο 

NAI   

 Γενικά Χαρακτηριστικά 

3 
Λειτουργίες 

Φωτοαντιγραφικό, 

Εκτυπωτής, Σαρωτής, Fax 

  

4 Τροφοδοσία 220-240V, 50,60Hz   

5 Τεχνολογία εκτύπωσης laser   

6 Οθόνη χειρισμού αφής ΝΑΙ, μεγέθους >=8 inch   

7 

Ταχύτητα εκτύπωσης >= 70 σελίδες/λεπτό 

  

8 
Μηνιαίος κύκλος 

εργασιών  
>=300.000 σελίδες  

  

9 Τροφοδοσία χαρτιού 

μεγέθη 
τουλάχιστον Α4 

  

10 Αριθμός δίσκων χαρτιού  >=2    

11 Τροφοδοσία χαρτιού  

1(A4) 
>=100 φύλλα 

  

12 Τροφοδοσία χαρτιού  2 

(A4) 
>=550 φύλλα 

  

13 Αυτόματος τροφοδότης 

εγγράφων διπλής όψης 
>=150 φύλλα 

  

14 Μνήμη >= 1,5GB   

15 
Διασύνδεση 

τουλάχιστον USB,  TCP/IP 

10/100/1000TMbps 

  

16 Δυνατότητα επιλογής 

αναλωσίμου  τόνερ 

διάρκειας (σελίδες Α4) 
>= 42.000 σελ 

  

 

17 
Σκληρός δίσκος  

 

>=500GB 

  

18 Να δέχεται Ασύρματο 

Δίκτυο για μελλοντική 

αναβάθμιση 

ΝΑΙ 

  

19 
Συμβατότητα 

Τουλάχιστον Windows 
7/8/10/2008/2012 
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20 
Οδηγοί εγκατάστασης  

ΝΑΙ 

  

21 
Εγχειρίδια 

Ελληνική ή Αγγλική 

Γλώσσα 

  

22 Εγγύηση Έτη (εγγύηση 

onsite με  απόκριση ≤ 48 

ωρών) >=1 έτος 

  

23 Να προσφερθεί ένα 

επιπλέον toner 

χωρητικότητας 

τουλάχιστον 25000 

σελίδων πέραν του 

αρχικού που 

περιλαμβάνεται στην 

συσκευασία του 

εκτυπωτή ΝΑΙ 

  

 Φωτοαντιγραφικό 

24 Ασπρόμαυρη αντιγραφή ΝΑΙ   

25 Ταχύτητα αντιγραφής 

ασπρόμαυρη Α4  
>=70 αντίγραφα/λεπτό 

  

26 Μέγεθος πρωτοτύπου τουλάχιστον Α4   

 Εκτυπωτής 

27 Ασπρόμαυρη εκτύπωση ΝΑΙ   

28 Εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ, Αυτόματη   

29 Εκτύπωση πρώτης 

σελίδας(Ετοιμότητα)  
<=5,2 sec 

  

30 Μέγεθος εκτύπωσης τουλάχιστον Α4   

31 

Γλώσσες εκτύπωσης 

τουλάχιστον PCL5, PCL6, 

AdobePostscript 

(επιθυμητό) 

  

 Σάρωση 

32 Έγχρωμη σάρωση ΝΑΙ   

33 Σάρωση διπλής όψης ΝΑΙ, Αυτόματη   

34 Ανάλυση σάρωσης >=600dpi   

35 

Ταχύτητα σάρωσης (Α4) 

>= 69 σελίδες/λεπτό για 

Ασπρόμαυρες & Έγχρωμές 

σελίδες 

  

36 Μέγεθος πρωτοτύπου τουλάχιστον Α4   

37 Τύποι σαρωμένων 

αρχείων 
τουλάχιστον .tiff, .jpg, .pdf 

  

38 Scanto e-mail ΝΑΙ   

39 Scanto φάκελο δικτύου  ΝΑΙ   

 Fax 

40 Ταχύτητα modem 33,6 kbps   

41 Μνήμη φαξ >=500 σελίδες   
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Καταστροφέας Εγγράφων 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Αριθμός προσφερόμενων 

τεμαχίων 

5   

2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 

και το προσφερόμενο μοντέλο 

ΝΑΙ   

3 Καταστροφή σε μορφή λωρίδας 

(Straight-cutshredder) 

ΝΑΙ   

4 Αλυσίδα βαριάς χρήσης και 

μεταλλικά γρανάζια 

ΝΑΙ   

5 Πλάτος εσοχής ≥240 mm   

6 Διάσταση κοπής ≥5,8 mmstraightcut   

7 Πιστοποίηση ασφαλείας 

(ISO/IEC 21964 (DIN 66399) 

P-2 O-2 T-2 E-2   

8 Δυνατότητα καταστροφής ≥ 27-29 sheets  

(A4 70 gr) 

≥ 22-24 sheets  

(A4 80 gr) 

  

9 Υποστήριξη καταστροφής των 

υλικών 

Paper, Credit cards, 

Credit cards 

with chip, 

CDs/DVDs, Floppy-

disks 

  

10 Ταχύτητα ≥ 0,09 m/sec   

11 Χωρητικότητα κάδου ≥35 litres   

12 24ωρη συνεχής λειτουργία 

χωρίς υπερθέρμανση 

ΝΑΙ   

13 Αυτόματη εκκίνηση-σταμάτημα 

μέσω ηλεκτρονικού ματιού με 

δυνατότητα standby 

ΝΑΙ   

14 Να μην επηρεάζεται η 

λειτουργία του από συρραπτικά 

και clips 

ΝΑΙ   

15 Εγγύηση έτη  (onsite  με απόκριση <=48 ωρών) 

≥1 έτος 
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Σχεδιογράφος 
 

Α/

Α 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ

Α 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΓΕΝΙΚΑ 

1 Αριθμός 

προσφερόμενων 

τεμαχίων 

1 

  

2 Δυνατότητες Εκτύπωση, Σάρωση   

3 Τεχνολογία  Inject   

4 Μέγεθος εκτύπωσης  36-in   

5 Αριθμός Μελανιών  >=4   

6 Ανάλυση 

Εκτύπωσης 
>=2400 x 1200  dpi 

  

7 Ταχύτητα 

εκτύπωσης  
>=82 A1 prints/hr 

  

8 Μνήμη  >=1GB   

9 Βάση &Καλάθι 

Συλλογής  
ΝΑΙ 

  

10 Ακρίβεια γραμμής ±0.1%   

11 Ταχύτητα σάρωσης Scan:>= 3.81 cm/sec 

(color, 200 dpi),           

  

12 Ανάλυση σάρωσης Εως 600 dpi   

13 Format σάρωσης Τουλάχιστον JPEG, TIFF 

and multipage TIFF, PDF 

ΚΑΙ multipage PDF 

  

14 Μέγιστο πλάτος 

σάρωσης 
>=914mm x 2.77m  

  

15 Διαστάσεις ρολού 279 to 914 mm   

16 Διαστάσεις χαρτιού 210 x 279 to 914 x 1219 

mm 

  

17 Standard sheets A4, A3, A2, A1, A0   

18 Πάχος χαρτιού >= 0.8 mm   

19 Συνδεσιμότητα ΤουλάχιστονGigabitEther

net , Wi-Fiκαιπροαιρετικά 

>=Hi-SpeedUSB 2.0 

  

20 Γλώσσες Εκτύπωσης 
Τουλάχιστον HP-GL/2  

  

21 OS 

COMPATIBILITY Τουλάχιστον για 

Microsoft Windows  
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22 Να προσφερθεί ένα 

επιπλέον σετ 

αναλωσίμων 

χωρητικότητας 

τουλάχιστον 69ml 

για το μαύρο και 

τουλάχιστον 40ml 

για τα έγχρωμα, 

πέραν των αρχικών 

που 

περιλαμβάνονται 

στην συσκευασία 

του εκτυπωτή 

ΝΑΙ 

  

23 Εγγύηση από τον 

κατασκευαστή 

(τυχόν επισκευή από 

τεχνικό onsite  με 

απόκριση <=48 

ωρών)  

>=2 έτη 

  

Ειδικοί Όροιγια τα προσφερόμενα είδη του Τμήματος 3: 

Για τα προσφερόμενα είδη αυτού του τμήματος: 

• Όλα τα είδη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα προϊόντα και θα πρέπει να 

παραδοθούν στη συσκευασία που προβλέπει ο κατασκευαστής τους με τα σχετικά 

εγχειρίδια στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα. 

• Θα  πρέπει να βρίσκονται σε διαδικασία παραγωγής από τις κατασκευάστριες εταιρείες 

τους και σε καμία περίπτωση σε κατάσταση “endofsales”.  

• Όλα τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι το τελευταίο μοντέλο της σειράς τους.  

• Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα επίσημα φυλλάδια 

του κατασκευαστή που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις με 

σχετική παραπομπή.  Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα 

από τα αναγραφόμενα στα Prospectus ή/και τα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή, 

πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον οίκο κατασκευής του 

μηχανήματος. Επίσης πρέπει να αναγράφεται η ιδιότητα του υπογράφοντος καθώς να 

υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση. 

Επιστολές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 

• Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO9001 και 

ISO14001  σε ισχύ τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την προσφορά. 

• Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό στη διαχείριση 

ποιότητας ISO9001 για την πώληση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη 

μηχανημάτων, αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών το οποίο θα πρέπει να 

προσκομιστεί μαζί με την προσφορά. 

• Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει σχετική βεβαίωση του 

κατασκευαστικού οίκου στην οποία θα πιστοποιείται επίσης η τεχνική εμπειρία της 

προσφέρουσας ως προς τη δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού. 
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• Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να 

προσκομίσει κατάλογο στον οποίο αναφέρονται τουλάχιστον τρεις (3) παραδόσεις κατά 

τα τελευταίατρία (3) έτη και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες 

παραγγελίας παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) Στην 

περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον Δημόσιο Τομέα οι παραδόσεις 

αποδεικνύονται με τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης 

ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά 

έγγραφα πώλησης. 

• Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί σε τόπους που θα υποδείξει η 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και κατά την παράδοση του κάθε μηχανήματος, ο 

ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε εγκατάσταση και επίδειξη όλων των λειτουργιών του. 

Όλα τα μηχανήματα θα συνοδεύονται από όλα τα παρελκόμενα (καλώδια σύνδεσης, 

ρεύματος, κλπ), εφεδρικό toner (γνήσιο)  και θα είναι έτοιμα προς χρήση. 

• Στα πλαίσια της παρούσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει και εκπαίδευση διάρκειας 

τουλάχιστον 4 ωρών για κάθε τύπο μηχανήματος η οποία θα καλύπτει την χρήση και 

τη διαχείρισή τους. 

• Όλοι οι παραπάνω όροι είναι απαιτητοί με ποινή αποκλεισμού. 

Ενδεικτικά, τα έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν την τεχνική προσφορά είναι: 

Του κατασκευαστή: 

1. Φυλλάδια προϊόντων, prospectus, κλπ και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο του 

κατασκευαστή τεκμηριώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις τεχνικές 

προδιαγραφές 

2. Πρωτότυπη βεβαίωση κατασκευαστή (στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα ) στην 

οποία αναγράφεται η ιδιότητα του υπογράφοντος που να απευθύνεται προς το Δήμο 

Νέας Ιωνίας και να αναφέρει τον αρ. διακήρυξης της παρούσης όπου: 

• Διαβεβαιώνει ότι όλα τα μηχανήματα είναι καινούρια και αμεταχείριστα, όχι 

ανακατασκευασμένα με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία, στη 

συσκευασία που προβλέπει ο κατασκευαστής και έχουν πιστοποίηση CE.   

• Επιβεβαιώνει μία προς μία όσες τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων δεν 

καλύπτονται από τα φυλλάδια 

• Πιστοποιεί την τεχνική εμπειρία της προσφέρουσας εταιρείας ως προς τη 

δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού 

3. Πιστοποιητικό ISO 9001 σε ισχύ 

4. Πιστοποιητικό ISO 14001 σε ισχύ 

Του υποψήφιου προμηθευτή: 

1. Πιστοποιητικό ISO9001 σε ισχύ 

2. Τα φυλλάδια συμμόρφωσης 

3. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να 

δηλώνει ότι: 
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• Όλα τα μηχανήματα είναι καινούρια και αμεταχείριστα, όχι ανακατασκευασμένα 

με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία, στη συσκευασία που 

προβλέπει ο κατασκευαστής και έχουν πιστοποίηση CE.   

• Θα προβεί σε εγκατάσταση και επίδειξη όλων των λειτουργιών του κάθε 

μηχανήματος. Όλα τα μηχανήματα θα συνοδεύονται από όλα τα παρελκόμενα 

(καλώδια σύνδεσης, ρεύματος, κλπ)  και θα είναι έτοιμα προς χρήση 

• Κάθε μηχάνημα θα παραδοθεί με τα αναλώσιμα που αναφέρονται στα φυλλάδια 

συμμόρφωσης τα οποία περιλαμβάνονται στην τιμή της οικονομικής προσφοράς. 

• Στα πλαίσια της παρούσης, θα παρέχει και εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον 4 

ωρών για κάθε τύπο μηχανήματος που να καλύπτει την χρήση και τη διαχείρισή 

τους. 

• Θα παρέχει την αναγραφόμενη στις τεχνικές προδιαγραφές χρονική περίοδο 

εγγύησης σύμφωνα με διατάξεις που προβλέπει η Ελληνική/Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

4.  Κατάλογο έργων προς απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. 

Όλοι οι παραπάνω όροι είναι απαιτητοί με ποινή αποκλεισμού. 



 
 

34 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 1 

 

ΚΑ CPV ΕΙΔΟΣ ΠΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 24% 

ΜΕΡ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

10.7134.0001 

32342100-3 Ακουστικά κεφαλής  3 20,00 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

30213300-8 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

Γραφείου 
15 300,00 € 4.500,00 € 1.080,00 € 5.580,00 € 

30213100-6 
Φορητοί Υπολογιστές  (ΤΥΠΟΥ 

Α) 
2 800,00 € 1.600,00 € 384,00 € 1.984,00 € 

30213100-6 Φορητοί Υπολογιστές  (ΤΥΠΟΥ Β) 1 1.700,00 € 1.700,00 € 408,00 € 2.108,00 € 

30231310-3 Οθόνη Η/Υ 30 100,00 € 3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 € 

ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 51   10.860,00 € 2.606,40 € 13.466,40 € 

15.7134.0001 

30213300-8 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

Γραφείου  
10 300,00 € 3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 € 

30231310-3 Οθόνη Η/Υ 10 100,00 € 1.000,00 € 240,00 € 1.240,00 € 

ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 20   4.000,00 € 960,00 € 4.960,00 € 

20.7134.0003 30213300-8 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

Γραφείου  
8 300,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 
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30231310-3 Οθόνη Η/Υ 8 100,00 € 800,00 € 192,00 € 992,00 € 

ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 16   3.200,00 € 768,00 € 3.968,00 € 

30.7134.0001 

30213300-8 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

Γραφείου   
9 300,00 € 2.700,00 € 648,00 € 3.348,00 € 

30231310-3 Οθόνη Η/Υ 9 100,00 € 900,00 € 216,00 € 1.116,00 € 

 32420000-

3 

Δικτυακός εξοπλισμός  

(RACKMOUNT PLATE) 
1 40,00 € 40,00 € 9,60 € 49,60 € 

32413100-2 
Δικτυακός εξοπλισμός  (ADSL 

Modem Router) 
1 360,00 € 360,00 € 86,40 € 446,40 € 

ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 20   4.000,00 € 960,00 € 4.960,00 € 

35.7134.0001

  

30231310-3 Οθόνη Η/Υ 3 100,00 € 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 3   300,00 € 72,00 € 372,00 € 

40.7134.0001 

30213300-8 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

Γραφείου   
11 300,00 € 3.300,00 € 792,00 € 4.092,00 € 

30231310-3 Οθόνη Η/Υ 18 100,00 € 1.800,00 € 432,00 € 2.232,00 € 

ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 29   5.100,00 € 1.224,00 € 6.324,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 139   27.460,00 € 6.590,40 € 34.050,40 € 
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ΤΜΗΜΑ 2 

ΚΑ CPV ΕΙΔΟΣ ΠΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 24% 

ΜΕΡ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

20.7134.0003 

50111100-7 
Λογισμικό εφαρμογής, εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση και συντήρηση για ένα (1) έτος 

1 8.000,00 € 8.000,00 € 1.920,00 € 9.920,00 € Εκπαίδευση χρηστών (10 ώρες) 

Τεχνική υποστήριξη για ένα (1) έτος 

ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 1   8.000,00 € 1.920,00 € 9.920,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1   8.000,00 € 1.920,00 € 9.920,00 € 
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ΤΜΗΜΑ 3 

 

ΚΑ CPV ΕΙΔΟΣ ΠΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ 
ΜΕΡ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 24% 

ΜΕΡ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

10.7134.0001 

30121100-

4 
Πολυμηχανήματα (ΤΥΠΟΥ Α) 1 1.900,00 € 1.900,00 € 456,00 € 2.356,00 € 

30121100-

4 
Πολυμηχανήματα (ΤΥΠΟΥ Β) 5 3.000,00 € 15.000,00 € 3.600,00 € 18.600,00 € 

30191400-

8 
Καταστροφέας Εγγράφων 3 500,00 € 1.500,00 € 360,00 € 1.860,00 € 

ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 9   18.400,00 € 4.416,00 € 22.816,00 € 

35.7134.0001 

30191400-

8 
Καταστροφέας Εγγράφων 1 500,00 € 500,00 € 120,00 € 620,00 € 

ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 1   500,00 € 120,00 € 620,00 € 

40.7134.0001 

30191400-

8 
Καταστροφέας Εγγράφων 1 500,00 € 500,00 € 120,00 € 620,00 € 

ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 1   500,00 € 120,00 € 620,00 € 

40.7134.0003 

30232100-

5 
Σχεδιογράφος 1 5.000,00 € 5.000,00 € 1.200,00 € 6.200,00 € 

ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 1   5.000,00 € 1.200,00 € 6.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 12   24.400,00 € 5.856,00 € 30.256,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 152   59.860,00 € 14.366,40 € 74.226,40 € 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους και 

κανόνες σύμφωνα με τους οποίους θα εκτελεστεί η προμήθεια του μηχανογραφικού 

εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέας Ιωνίας όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην παρούσα μελέτη.  

Άρθρο 2 

Προϋπολογισμός 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με βάση τους όρους που 

θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους 

πόρους και ανταποδοτικά του Δήμου.  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.226,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% και θα βαρύνει τους ΚΑ του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, 

ως εξής:  

ΚΑ 10.7134.0001 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 

λογισμικά» με ποσό 36.282,40 €,  

ΚΑ 15.7134.0001 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 

λογισμικά» με ποσό 4.960,00 €,  

ΚΑ 20.7134.0003 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 

λογισμικά» με ποσό 13.888,00 €,  

ΚΑ 30.7134.0001«Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα» με 

ποσό 4.960,00 €,  

ΚΑ 35.7134.0001 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα» με 

ποσό 992,00 €,  

ΚΑ 40.7134.0001 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα» με 

ποσό 6.944,00 € και  

ΚΑ 40.7134.0003 «Προμήθεια εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων» με ποσό 

6.200,00€. 

Άρθρο 3 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας- Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και 

του ν.3463/2006 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, κατόπιν διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά  βάσει τιμής.  

Άρθρο 4 

Προσφορές 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά είτε για 

ένα Τμήμα ή και για όλα τα Τμήματα της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα 

πρέπει να αφορά/καταλαμβάνει το σύνολο της ποσότητας των ειδών που απαρτίζουν το κάθε 

τμήμα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε τμήματος θα 

απορρίπτεται αυτομάτως για το τμήμα αυτό. 

Οι προσφερόμενες τιμές των υποψήφιων προμηθευτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 

τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού Οι τιμές μονάδος των ειδών της προσφοράς θα είναι 
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σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκεινται σε 

αναπροσαρμογή. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται 

δεκτές προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ανωτέρω. 

Εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 

παρατείνεται εγγράφως, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 

επίστολής συμμετοχής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 5 

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο ανάδειξή του, θα πρέπει να προσέλθει για υπογραφή 

του συμφωνητικού εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης  προθεσμίας. Η σύμβαση θεωρείται 

ότι εκτελέστηκε όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη.  

Άρθρο 6 

Εγγύηση Συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

(προσφέροντες), Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, το ύψος της οποίας ορίζεται σε δύο [2] τοις 

εκατό (%), υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., του 

κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ  που θα συμμετέχουν (με τη σχετική στρογγυλοποίηση). 

Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 120 ημέρες, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη της, τη διάρκεια ισχύος της Εγγύησης Συμμετοχής. 

 

Άρθρο 7 

Εγγυήσεις  – καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% επί 

της αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ 1, περ. β του 

Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 8 

Παράδοση - Παραλαβή των ειδών 

1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα 

πραγματοποιηθεί μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο ο οποίος δεν θα 

υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. 

2. Η παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις 

υποδείξεις και οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας που ενεργεί την υλοποίηση της σύμβασης 

(Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής).  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη μέσα σε δύο 

(2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του 

Ν.4412/2016.  
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4. Ειδικά για τον σχεδιογράφο και τα πολυμηχανήματα (όλων των τύπων)  ο ανάδοχος 

υποχρεούται να τα εγκαταστήσει και να εκπαιδεύσει τους χρήστες στο χώρο (στις 

παραπάνω υπηρεσίες) που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μέσα προκειμένου να εκτελέσει την 

παράδοση των ειδών χωρίς να δικαιούται καμιάς από το λόγο αυτό πρόσθετης 

αποζημίωσης. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος από τυχόν ζημιές 

ή ατυχήματα που προκληθούν από το προσωπικό του αναδόχου κατά την παράδοση των 

ειδών, για την οποία φέρει εξ’ ολοκλήρου την αστική και ποινική ευθύνη. Η παράδοση 

των ειδών θα γίνεται με δαπάνες που θα βαρύνουν τον ανάδοχο και με δικά του 

μεταφορικά μέσα. 

Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών είναι οι παρακάτω Υπηρεσίες του Δήμου: 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

• Αγίου Γεωργίου 40,  κεντρικό Δημαρχείο 

• Πατριάρχου Ιωακείμ 4, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 

• Λεωφόρος Ηρακλείου 268, 3ος  Όροφος, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης 

• Λεωφόρος Ηρακλείου 139, Υπηρεσία Δόμησης 

• Καρολίδου 4, Κοινωνική Υπηρεσία 

• Δ/νση Περιβάλλοντος, Ολυμπίας 1 & Ομορφοκλησσιάς 

  

Άρθρο 9 

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή των ειδών και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή δαπανών.  

Άρθρο 10 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και δεν μπορεί να προκύψει από μέρους του ουδεμία επιπλέον 

απαίτηση ως αποζημίωση για τις δαπάνες αυτές. 

 

Άρθρο 11 

Ποινικές ρήτρες- έκπτωση προμηθευτή 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις, οι 

οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

Άρθρο 12 

Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις και τους όρους των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, κατόπν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση αυτή 

δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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Άρθρο 13 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την λήψη 

των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του, για την πρόληψη ατυχημάτων 

ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά αστικές και ποινικές 

ευθύνες για σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν, είτε από δική του υπαιτιότητα είτε 

από εργαζόμενο σ’ αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό για το οποίο είναι υποχρεωμένος να 

παρέχει ασφαλιστική κάλυψη. 

Άρθρο 14 

Άλλοι όροι-Διατάξεις 

Για ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα στην παρούσα ισχύει ό,τι προβλέπεται 

από τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας και για την επίλυση διαφορών αρμόδια 

είναι τα ελληνικά δικαστήρια.  

Νέα Ιωνία   11/02/2021 

 

           Ο Συντάξας  Η Αντιδήμαρχος 
Ψηφιακής Πολιτικής 

 

 

 

 

 

Αριστείδης Πασχαλίδης 

          Π.Ε. Πληροφορικής 

  

 

 

 

    Ελένη Χατζή 

 


