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ΘΕΜΑ: Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτυακού χώρου αποθήκευσης και λοιπών
περιφερειακών συσκευών
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο - Αντικείµενο προµήθειας
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια πληροφοριακού εξοπλισµού όπως περιγράφεται στις
τεχνικές προδιαγραφές.
Τόπος παράδοσης: Οι αποθήκες του ∆ήµου.
Προϋπολογισµός: 52.459,5 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%.
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
α) Της µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ»
β) Του Ν 2286/30-1-95 «περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών
θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α).
γ) Του Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
δ) Ν. 4281/2014 αρ. 157
Η σχετική πίστωση λαµβάνεται από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015. Συγκεκριµένα
έχουν δεσµευθεί από τους κωδικούς εσόδων Κ.Α. 10.7134.01 και Κ.Α. 20.7134.13, ποσά ίσα µε
50.000€ και 10.000€ αντίστοιχα. Οι αντίστοιχοι Κ.Α θα βαρύνουν & τον προϋπολογισµό 2016.
Άρθρο 3ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη µίας ή περισσοτέρων
οµάδων. ∆εν θα γίνονται δεκτές προσφορές για ορισµένα είδη µίας οµάδας.
Άρθρο 4ο - Εγγυήσεις
4.1 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς
το Φ.Π.Α.) των ειδών, ανά οµάδα ειδών στην οποία συµµετέχει ο προµηθευτής.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα από τη λήξη του χρόνου
ισχύος των προσφορών. Για την εγγύηση συµµετοχής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26
του ΕΚΠΟΤΑ.
4.2 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να
καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που
να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος
ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η προµήθεια να
αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή
χρήση.
Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δέκα ηµερολογιακές ηµέρες από
της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσµία επιβάλλεται
στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του προαναφερθέντος είδους που εκπίπτει
Σελίδα 1 από 22

από το παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του συµβατικού ποσού για λόγους εγγυήσεως, πέραν
της εγγυητικής επιστολής.
Μετά την λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική
καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 5ο - Χρόνος παράδοσης-Υποχρεώσεις αναδόχου
Τα υλικά θα παραδοθούν στην αποθήκη του ∆ήµου, εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Άρθρο 6ο - Αξιολόγηση προσφορών-Κατακύρωση αποτελέσµατος
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το άρθρο
20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών .
Λαµβάνονται υπόψη :
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς & την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές είδος.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα
ειδών, εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά & η προσφορά του
κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισµό.
Άρθρο 7ο - Υπογραφή σύµβασης
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν προσέλθει
µέσα στην προαναφερόµενη χρονική προθεσµία να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του & από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της Υ.Α 11389/93.
Άρθρο 8ο - Περιεχόµενο της σύµβασης
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία & υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Στη
σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία της προµήθειας (άρθρο 25 παρ. 2
ΕΚΠΟΤΑ), τουλάχιστον δε τα εξής :
α) Ο τόπος & ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης, β) τα συµβαλλόµενα µέρη, γ) τα προς
προµήθεια είδη & η ποσότητά τους, δ) η τιµή, ε) ο τόπος, ο τρόπος & ο χρόνος παράδοσης των
ειδών, στ) οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, ζ) οι προβλεπόµενες εγγυήσεις, η) ο τρόπος
επίλυσης τυχόν διαφορών, θ) ο τρόπος & ο χρόνος πληρωµής, ι) οι διατάξεις που διέπουν την
εκτέλεση της προµήθειας, ια) ο τρόπος παραλαβής των ειδών.
Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆. Πειραιά από τον ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο
Άρθρο 9ο - Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση η αντικατάσταση συµβατικών
ειδών
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή κ αρχίζει από την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆. Συµβουλίου µετά από
αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το
υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου επιβάλλονται στον προµηθευτή πέραν των
προβλεποµένων κυρώσεων (αρθ.27 της υπ’ αριθ. 11389/93 Υ.Α) & πρόστιµο που υπολογίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της ιδίας Υ.Α. και συγκεκριµένα:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ½ του
µέγιστου, από το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ χρόνου παράτασης, το πρόστιµο υπολογίζεται σε
ποσοστό 2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά
τον υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη
ηµέρα.
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β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήµισυ του µέγιστου χρόνου παράτασης, το πρόστιµο
υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα .
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας
εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των
ειδών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών .
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του
διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10%
της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο
χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν & τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του
αρθ.33 του ΕΚΠΟΤΑ.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα του, µαταιώνονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
Κατά τον απολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης,
µε απόφαση του ∆.Σ. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη
ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον
οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης
(αρθ.33 ΕΚΠΟΤΑ)
Άρθρο 10ο (Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου)
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει
τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που
έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆.Σ.
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και
από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο (27 της 11389/93 Υ.Α).
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση της σύµβασης, όταν:
α) η σύµβαση δεν υπογράφτηκε µε ευθύνη του φορέα,
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση της σύµβασης,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου κυρώσεις
σύµφωνα µε το άρθρο 35 της 11389/93 Υ.Α.
Άρθρο 11ο (Παραλαβή των ειδών)
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο,
µέσα σε χρόνο δέκα πέντε (15) ηµερών από την παράδοση των ειδών.
Άρθρο 12ο (Τρόπος πληρωµής)
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική
παραλαβή των ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από
τα νόµιµα δικαιολογητικά. Για την πληρωµή τηρείται το Π.∆ 166/2003 (ΦΕΚ 138/2003).
Άρθρο 13ο (∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή)
Οι προµηθευτές υπόκεινται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης, πλην του ΦΠΑ που
βαρύνει τον ∆ήµο.
Άρθρο 14ο (Τόπος παράδοσης)
Η παράδοση των ειδών γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή στις εκάστοτε αποθήκες του ∆ήµου. Η
παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή.
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Ο προµηθευτής δεν µπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών
επικαλούµενους λόγους ανωτέρας βίας.
Η εκφόρτωση των ειδών στις εκάστοτε αποθήκες του ∆ήµου θα γίνεται από το προσωπικό του
αναδόχου προµηθευτή.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προµήθεια αυτή περιλαµβάνει Μηχανογραφικό εξοπλισµό σύγχρονης τεχνολογίας, που είναι
απαραίτητος για την απρόσκοπτη λειτουργία του µηχανογραφικού κέντρου και των ∆ιευθύνσεων
του ∆ήµου Πειραιά.
Τα τεχνικά στοιχεία που περιγράφονται αποτελούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει
να πληρούν τα προσφερόµενα προϊόντα. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές πρέπει να
προσφέρουν προϊόντα που θα διαθέτουν ισότιµα ή ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Τα προσφερόµενα προϊόντα θα είναι τελευταίας κατασκευής, απολύτως καινούρια και θα
συνοδεύονται µε εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστικό οίκο τουλάχιστον ενός (1)
έτους, εκτός και αν αναφέρεται ρητά διαφορετικός χρόνος εγγύησης στους επιµέρους πίνακες
τεχνικών προδιαγραφών, µετρούµενος από την ηµεροµηνία της παραλαβής. Σε κάθε περίπτωση η
εγγύηση θα περιλαµβάνει και το κόστος της εργασίας για την επιδιόρθωση – αντικατάσταση του
προβληµατικού εξαρτήµατος ή εξοπλισµού.
Οι Η/Υ θα πρέπει να έχουν εγκατεστηµένο και ρυθµισµένο λειτουργικό σύστηµα ώστε να
µεγιστοποιηθεί η ασφάλεια και αξιοπιστία της λειτουργίας του. Ο ανάδοχος µπορεί να προτείνει την
βέλτιστη διάρθρωση η οποία δεν δεσµεύει τον αναθέτοντα.
Ο δικτυακός χώρος αποθήκευσης και ο διακοµιστής, θα πρέπει να εγκατασταθούν στο χώρο που
θα υποδειχθεί από την οµάδα παραλαβής και να διασυνδεθούν µε την υπάρχουσα υποδοµή blade
server του ∆ήµου Πειραιά. Απαιτείται επίσης µια αρχική παραµετροποίηση και επίδειξη των
δυνατοτήτων του υλικού.
Οι

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη µιας ή περισσοτέρων

οµάδων. ∆εν θα γίνονται δεκτές προσφορές για ορισµένα είδη µιας οµάδας. Οικονοµικές
προσφορές που ξεπερνούν το συνολικό ενδεικτικό κόστος ανά οµάδα, θα θεωρούνται εκτός
προϋπολογισµού για τη συγκεκριµένη οµάδα.

Τα Τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών της προµήθειας είναι:
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Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΜΑ∆Α 1
1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΤΡΙΑ (33)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία
Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να
είναι καινούριο, σύγχρονης
τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους
τελευταίους 24 µήνες. Τα τµήµατα
που συνθέτουν το σύστηµα του
µικροϋπολογιστή να προέρχονται
από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία
που θα αναγράφεται εµφανώς πάνω
σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα
είναι συσκευασµένα και
σφραγισµένα από την
κατασκευάστρια εταιρία. Οι
πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι
οδηγοί δισκέτας να είναι
συναρµολογηµένα από το
εργοστάσιο κατασκευής του
υπολογιστή.
Τύπος : WORKSTATION

Υποχρεωτική απαίτηση

ΝΑΙ

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

Να αναφερθεί

ΝΑΙ

Επεξεργαστής
th

Τύπος

4 Generation Intel Core
ι3,2.8GHz, 3ΜΒ cache ή νεώτερο-ανώτερο

Να αναφερθεί

Μνήµη
Μέγεθος

Τουλάχιστον 4 GBytes/ DDR III
SDRAM

Σκληρός ∆ίσκος
Κατασκευαστής

Να αναφερθεί

Τύπος θέσης

Εσωτερικός

Χωρητικότητα

Τουλάχιστον 500 GBytes /
7200rpm

Τύπος ελεγκτή δίσκου

Serial ATA ΙΙΙ ή ταχύτερο

Προσαρµοστής ∆ικτύου
Τύπος

Εσωτερικό Ethernet

Ταχύτητα

10/100/1000 Mbit
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Θύρες Εισόδου / Εξόδου
∆ικτυακή (network)
USB
Έξοδοι Οθόνης

RJ-45
Τουλάχιστον δύο(2) usb 2.0 και
δύο(2) usb3.0
Τουλάχιστον 1 VGA και (1 DVI
ή 1 HDMI)

Να αναφερθούν

Συσκευές εισαγωγής δεδοµένων
Τύπος: καταδεικτικού οθόνης

Οπτικής τεχνολογίας, Ίδιου
κατασκευαστή µε σύνδεση USB

Πληκτρολόγιο

Ίδιου κατασκευαστή µε
σύνδεση USB και Ελληνική
διάταξη

Πλαίσιο
Μέγιστες διαστάσεις κουτιού

44cm x 40cm x 18cm

Τροφοδοτικό
Τύπος

Standard ATX τροφοδοτικό

Λογισµικό
Λειτουργικό Σύστηµα
Συνοδευτικά:
Εγγύηση on site
∆ιάρκεια

MS Windows 7 Professional
Ελληνικά (64 bit) ή νεώτερα
Εγχειρίδιο χρήσης, Μέσα
λογισµικού (CD) και οδηγών
(drivers), Καλώδια σύνδεσης
2 έτη τουλάχιστον

2. Οθόνες 19’ – ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΤΡΙΑ (33)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Ονοµαστική διαγώνιος
Ανάλυση

Τουλάχιστον 18,5 ιντσών
Τουλάχιστον 1600x900 pixels
Τουλάχιστον 1 VGA και (1 DVI
ή 1 HDMI)
Μέγιστο 5ms
ΝΑΙ
Τουλάχιστον 2 χρόνια on-site

Σύνδεση
Μέγιστος χρόνος απόκρισης
Ενσωµατωµένα ηχεία
Εγγύηση

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

3. Φορητός Η/Υ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Τύπος

Laptop

Επεξεργαστής

Intel Core i7-4510U, 2GHz ή
µεταγενέστερος και ανώτερος

Μνήµη RAM

Τουλάχιστον 8 GB
DDR3/1600MHz

Χωρητικότητα δίσκου

SSD τουλάχιστον 256GB

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία
Οθόνη
∆ίκτυο
Ασύρµατη επικοινωνία
Θύρες
Web camera
Κάρτα Γραφικών
Λειτουργικό σύστηµα
Μπαταρία
Περιεχόµενο συσκευασίας
Εγγύηση

Υποχρεωτική απαίτηση

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

13.3’’ ελαχίστης ανάλυσης
3200x1800
LAN 802.11 b/g/n και
10/100/1000 Gig Ethernet
Bluetooth 4.0
Τουλάχιστον 1xMini-HDMI,
1xAudio/Mic Combo,4in1
Card-Reader, 1xUSB 3.0,
οθόνη αφής 10 σηµείων
NAI
Intel HD Graphics 4400 ή
ανώτερη
Windows 8.1
Ιόντων λιθίου
AC Adapter, Καλώδιο AC
Adapter –DC, Εγχειρίδιο
Οδηγιών
Τουλάχιστον 3 χρόνια

Προτεινόµενο µοντέλο : Lenovo Yoga 2 Pro
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ΟΜΑ∆Α 2
1. Σταθµοί εργασίας – ΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΥΟ (2)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να
είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα
τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα
του σταθµού εργασίας να
προέρχονται ή να έχουν
συναρµολογηθεί επίσηµα από την
ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα
αναγράφεται εµφανώς πάνω σ’
αυτά.

ΝΑΙ

Τύπος : WORKSTATION

ΝΑΙ

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

Να αναφερθεί

Επεξεργαστές
Τύπος

∆ύο (2) x Intel Quad Core
Xeon (X550),2.66GHz,
6,4GT/8ΜΒ ή ανώτεροι

Να αναφερθεί

Μνήµη
Μέγεθος

Τουλάχιστον 24 GBytes/ DDR
III 1333MHz

Σκληροί ∆ίσκοι
Κατασκευαστής

Να αναφερθεί

Αριθµός δίσκων

Τουλάχιστον 2

Τύπος θέσης

Εσωτερικός

Χωρητικότητα
Τύπος ελεγκτή δίσκου

Τουλάχιστον 1000 GBytes /
7200rpm
Serial ATA ΙΙ ή ταχύτερο

Προσαρµοστής ∆ικτύου
Τύπος
Ταχύτητα

Εσωτερικό Ethernet
10/100/1000 Mbit

Θύρες Εισόδου / Εξόδου
∆ικτυακή (network)
USB

RJ-45
Τουλάχιστον δύο(2) usb 2.0

Συσκευές εισαγωγής δεδοµένων
Τύπος: καταδεικτικού οθόνης

Οπτικής τεχνολογίας.

Πληκτρολόγιο

Με σύνδεση USB και Ελληνική
διάταξη

Πλαίσιο
Τύπος

WORKSTATION
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2. Οθόνες 23’ – ΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΥΟ (2)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Ονοµαστική διαγώνιος
Ανάλυση

Τουλάχιστον 23 ιντσών
Τουλάχιστον 1920x1080 pixels
Τουλάχιστον 1 VGA,1 HDMI
και 1 DVI
Τουλάχιστον 10000000:1
Μέγιστο 5ms
ΝΑΙ
Τουλάχιστον 2 χρόνια on-site

Σύνδεση
Αντίθεση
Μέγιστος χρόνος απόκρισης
Ενσωµατωµένα ηχεία
Εγγύηση

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις
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ΟΜΑ∆Α 3
1. ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ M1000e BLADE SERVER ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Κατασκευαστής

Γνωστός παγκοσµίου φήµης

Τύπος:

SAN

Παρεχόµενοι δίσκοι

Τουλάχιστον 12 x 900GB 10K
SAS των 2,5’

PSU
Ράγες εγκατάστασης (Rails)
Συνολική δυνατή χωρητικότητα

Τουλάχιστον 2 των 700W
ΝΑΙ
Τουλάχιστον 24 θέσεις δίσκων
2,5’ των 900GB
Τουλάχιστον 2 µε ελάχιστη
µνήµη 4GB ο καθένας και
δυνατότητα failover
RAID 5, RAID 6, RAID 10 και
RAID 50
Τουλάχιστον 256

Υποστήριξη RAID
∆υνατότητα δηµιουργίας ξεχωριστών
volumes
∆υνατότητα λήψης snapshots
Συνδέσεις ανά volume
Συνδεσιµότητα

Αξιοπιστία

Επεκτασιµότητα

Σύστηµα παρακολούθησης
περιβλήµατος

∆ιαχείριση

Παρατηρήσεις

ΝΑΙ

Τα προτεινόµενα υλικά πρέπει να
είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Όλα τα
υλικά θα πρέπει να προέρχονται
από κατασκευάστρια εταιρία γνωστή
στο χώρο που θα αναγράφεται
εµφανώς πάνω σ’ αυτά και στα
κιβώτια
όπου
θα
είναι
συσκευασµένα.
∆ικτυακός Χώρος Αποθήκευσης

Ελεγκτές

Απάντηση
Προµηθευτή

Να αναφερθεί
τύπος και
αριθµός δίσκων

Τουλάχιστον 128 ανά volume
Τουλάχιστον 512
Τουλάχιστον 2 x Gb Ethernet
και 1 τουλάχιστον επιπλέον
θύρα Ethernet για διαχείριση
Vertical port sharing,
πλεονάζοντες hot-swappable
ελεγκτές, τροφοδοτικά,
ανεµιστήρες και δίσκοι, έλεγχος
ρεύµατος ξεχωριστά για κάθε
θέση δίσκου, cache-to-flash
∆υνατότητα επέκτασης µε
τουλάχιστον άλλες δύο όµοιες
συσκευές
Αυτόµατη διαµόρφωση και
αξιοποίηση εφεδρειών, SMART,
Αυτόµατη αντικατάσταση κακών
µπλοκ , ADMS για την
παρακολούθηση της υγείας των
δεδοµένων στις µονάδες δίσκου
Εργαλείο παρακολούθησης
συµβάντων και επιδόσεων
πολλαπλών οµάδων χρηστών,
σειριακή κονσόλα, δυνατότητα
ρύθµισης ξεχωριστού δικτύου
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Ασφάλεια

Μέθοδοι Ειδοποίησης
Εγγύηση

Υποχρεωτική απαίτηση

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

διαχείρισης,SNMP, telnet, SSH,
HTTP, Web (SSL), host
scripting, υποστήριξη
πολλαπλών διαχειριστών
CHAP, έλεγχος πρόσβασης
iSCSI, έλεγχος πρόσβασης στις
διεπαφές ελέγχου (υποστήριξη
RADIUS)
SNMP traps, e-mail, syslog
3 έτη on-site, next business day

Επτά (7) κάρτες σύνδεσης για τους αντίστοιχους DELL PowerEdgeM600 που βρίσκονται σε λειτουργία
στο ∆ήµο Πειραιά
Dual Port GbE I/O
Συµβατές µε τους DELL
PowerEdgeM600 και προτεινόµενες
από την κατασκευάστρια των server
εταιρία
Εγκατάσταση

NAI
ΝΑΙ

Περιλαµβάνεται η εγκατάσταση
στους PowerEdgeΜ600 του
∆ήµου Πειραιά
Προτεινόµενο υλικό : Broadcom 5709 Dual Port GbE I/O Card - Kit

∆ύο (2) εσωτερικά switch του σασιού M1000e για τη διασύνδεση των server του blade server M1000e
και του SAN
Κατασκευαστής

Γνωστός παγκοσµίου φήµης

Συµβατά µε το σασί DELL
Μ1000e που λειτουργεί στον
∆ήµο Πειραιά, µε εγγύηση
Συµβατότητα
συµβατότητας από την
κατασκευάστρια εταιρία του
σασιού.
Εσωτερικός
Τύπος θέσης
Τουλάχιστον 20 GbE
Θέσεις
Περιλαµβάνεται η εγκατάσταση
Εγκατάσταση
στον Μ1000e του ∆ήµου
3 έτη on-site, next business day
Εγγύηση
Προτεινόµενο υλικό : DELL PowerConnect M6220 Switch (NFI) 20
2. ∆ΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ M1000e BLADE SERVER ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία
Τα προτεινόµενα υλικά πρέπει να
είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Όλα τα
υλικά θα πρέπει να προέρχονται
από κατασκευάστρια εταιρία γνωστή
στο χώρο που θα αναγράφεται
εµφανώς πάνω σ’ αυτά και στα
κιβώτια
όπου
θα
είναι
συσκευασµένα.
∆ιακοµιστής

Υποχρεωτική απαίτηση

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

ΝΑΙ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Κατασκευαστής

Γνωστός παγκοσµίου φήµης

Τύπος:

Server

Συµβατότητα

Επεξεργαστές

Μνήµη RAM
Σκληροί δίσκοι
Εσωτερικά module για SD κάρτες

Ελεγκτής RAID
Κάρτες δικτύου
∆ιαχείριση
Εγκατάσταση
Εγγύηση

Απάντηση
Προµηθευτή

Συµβατά µε το σασί DELL
Μ1000e που λειτουργεί στον
∆ήµο Πειραιά, µε εγγύηση
συµβατότητας από την
κατασκευάστρια εταιρία του
σασιού.
Τουλάχιστον 2 x Intel Xeon E52620 v3 2.4GHz,15M Cache,
8.00GT/s QPI,Turbo,HT,6C/12T
(85W) ή µεταγενέστερους ανώτερους
Τουλάχιστον 32GB (4x8Gb
RDIMM 2133MT/s)
Τουλάχιστον 2 x 300GB, SAS
6Gbps, 2.5-in, 10K RPM
Τουλάχιστον δύο (2) µε SD
κάρτες των 8GB να
περιλαµβάνονται στην
προσφορά
ΝΑΙ µε δυνατότητα για RAID 1
Τουλάχιστον 2 x GbE
Να περιλαµβάνεται ξεχωριστός
ελεγκτής για τη διαχείριση
Περιλαµβάνεται η εγκατάσταση
στον Μ1000e του ∆ήµου
3 έτη on-site, next business day

Παρατηρήσεις

Να αναφερθεί
τύπος και
αριθµός

ΟΜΑ∆Α 4
1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Α4 LASER – ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΙ(6)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Τεχνολογία Εκτύπωσης:
Ταχύτητα Εκτύπωσης:
Ανάλυση (DPI) :
Μέγιστο µέγεθος χαρτιού :
Λογισµικό οδηγών (Drivers) :
Θύρες επικοινωνίας :
Μνήµη εγκατεστηµένη :

LASER Μονόχρωµη
Τουλάχιστον 33 PPM
Έως 1200 x 1200 dpi
Α4
WINDOWS XP, Vista,7,8,Mac,
USB 2.0, Ethernet,
256 MB

Μηνιαίος κύκλος εργασιών :

Έως 50.000 σελίδες

Χωρητικότητα θήκης τροφοδοσίας :
Άλλα χαρακτηριστικά:
Εκτύπωση διπλής όψης:
Προσφερόµενο συνοδευτικό
Καλώδιο:
∆ιάρκεια εγγύησης:

250 φύλλα
USB2.0-Ethernet adapter,
Ναι (Αυτόµατη)
∆ιατίθεται καλώδιο USB
(ξεχωριστά)
1 έτος τουλάχιστον
αντιπροσωπείας

Αναλώσιµα:

Ενιαίο Toner

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

Προτεινόµενο µοντέλο: HP PRO 400 M401 DN
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2. ΕΚΤΥΠΩΤHΣ Α3 ΕΓΧΡΩΜΟΣ LASER ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ(1)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Τεχνολογία Εκτύπωσης:
Ταχύτητα Εκτύπωσης:
Ανάλυση (DPI) :
Μέγιστο µέγεθος χαρτιού :
Λογισµικό οδηγών (Drivers) :
Θύρες επικοινωνίας :
Μνήµη εγκατεστηµένη :

LASER Έγχρωµη
Τουλάχιστον 23 PPM
Τουλάχιστον 1200 x 600 dpi
Τουλάχιστον Α3
WINDOWS XP, Vista,7,8,Mac,
USB 2.0, Ethernet,
256 MB

Ταχύτητα επεξεργαστή :

Τουλάχιστον 800MHz

Μέγιστος µηνιαίος κύκλος εργασιών :

Τουλάχιστον 75.000 σελίδες

Χωρητικότητα θήκης τροφοδοσίας :
Άλλα χαρακτηριστικά:
Εκτύπωση διπλής όψης:
Προσφερόµενο συνοδευτικό
Καλώδιο:
∆ιάρκεια εγγύησης:

Τουλάχιστον 300 φύλλα
USB2.0-Ethernet adapter,
Ναι (Αυτόµατη)
∆ιατίθεται καλώδιο USB
(ξεχωριστά)
1 έτος τουλάχιστον
αντιπροσωπείας

Αναλώσιµα:

Ένα επιπλέον toner (εκτός
αυτών που έρχονται µε την
συσκευασία) µαύρου
χρώµατος, για τουλάχιστον
7.000 σελίδες (σύνολο 1 τµχ
toner)

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

Προτεινόµενο µοντέλο: OKI C822dn

O
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΕΝΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ.
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΥΣΗΣ

∆.ΡΗΓΑΤΟΣ

∆.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘ. ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ

Α. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
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Πειραιάς, 03/09/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠ.: ΡΗΓΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
Τηλ: 213-2022404, 213-2022704
FAX: 213-2022410

K.A. 10.7134.01 ‘Προµήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών, λογισµικού, αυτοµατισµού
γραφείων, εκτυπωτών και λοιπών
περιφερειακών συσκευών για υποστήριξη των
υπηρεσιακών µονάδων του ∆.Π.’
Κ.Α. 20.7134.13 ‘Προµήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών, εξοπλισµός υποστήριξης και
λογισµικά.’ ‘’
ΠΟΣΟ : 42.650 € άνευ ΦΠΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προµήθεια των ηλεκτρονικών υλικών, σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές θα βαρύνει τους
Κ.Α. 10.7134.01 και Κ.Α. 20.7134.13 του προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015, κατά 50.000 €
και 10.000 € αντίστοιχα (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%).
Οµάδα 1
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
410€
90€
1300€

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
13.530€
2.970€
1300€
17.800€

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
850€
150€

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
1.700€
300€
2.000€

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

-

-

16.700€

1 τµχ

4.100€

4.100€
20.800€

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
2
3

Η/Υ
ΟΘΟΝΕΣ 19’
ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ
ΣΥΝΟΛΟ

33 τµχ
33 τµχ
1 τµχ

Οµάδα 2
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
2

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΘΟΝΕΣ 23’
ΣΥΝΟΛΟ

2 τµχ
2 τµχ

Οµάδα 3
Α/Α

1
2

ΕΙ∆ΟΣ
∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ M1000e BLADE
SERVER ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
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Οµάδα 4
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
2

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Α4 LASER
ΕΚΤΥΠΩΤHΣ Α3 LASER
ΣΥΝΟΛΟ

5 τµχ
1 τµχ + 1 τµχ toner

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
200€
1.050€

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
1.000€
1.050€
2.050€

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.: 42.650€ ( Σύνολο µε ΦΠΑ 23% 52.459,5€ )

O
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΕΝΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ.
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΥΣΗΣ

∆.ΡΗΓΑΤΟΣ

∆.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘ. ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ

Α. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τηλέφωνο 213 202 2330 213 202 2340-5
Φαξ 213 202 2343
Email oikepitr@pireasnet.gr

15PROC003336129 2015-11-19

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η.Υ , ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ , STORAGE κ.λ.π
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆. ΠΕΙΡΑΙΑ»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Τη µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργική Απόφαση "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ".
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις - καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών
προσώπων και υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα - τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α' 161) και
λοιπές ρυθµίσεις».
Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει µε το Ν. 4320/2015
(άρθρο 37) .
Την Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) και των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που
έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της προµήθειας

Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριµένα σε άρθρο της ή δεν αναφέρεται
καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).
Προκηρύσσει
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη προσφορά ανά οµάδα ειδών , για την προµήθεια Η/Υ , εκτυπωτών , storage κ.λ.π ποσού 42.650
€ πλέον ΦΠΑ 23% σύµφωνα µε τη µελέτη που αποτελείται κατά σειρά ισχύος από:
1.
Την παρούσα διακήρυξη
2.
Την συγγραφή υποχρεώσεων
3.
Την τεχνική έκθεση - τεχνικές προδιαγραφές
4.
Τον ενδεικτικό προϋπολογισµό
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τα είδη που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και στην
Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης της υπηρεσίας και αφορούν στην προµήθεια Η/Υ ,
εκτυπωτών , storage κ.λ.π ποσού 42.650 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.
ΑΡΘΡΟ 2ο
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των 42.650 € πλέον του
Φ.Π.Α.Η ανωτέρω προµήθεια θα βαρύνει τους ΚΑ 10.7134.02 & Κ.Α. 20.7134.13 του προϋπολογισµού του
∆ήµου οικονοµικού έτους 2015 και τους αντίστοιχους του 2016 . Η χρηµατοδότηση της ανωτέρω προµήθειας
γίνεται από ιδίους πόρους

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα γίνει στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά ( Πλατεία Κοραή και
∆ραγάτση 12) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων την
ηµέρα και ώρα που θα οριστεί µε την περιληπτική διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 4ο

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1)
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζοµένους στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού µέχρι την ηµέρα και ώρα που θα οριστεί µε την περιληπτική διακήρυξη, ή να αποσταλούν
ταχυδροµικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού στο Πρωτόκολλο του
∆ήµου Πειραιά (Ι. ∆ραγάτση 12, 1ος όροφος).
2)
Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Καµιά προσφορά δεν
γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή.
ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ορίζεται η χαµηλότερη τιµή όπως αναλυτικά καθορίζεται στη µελέτη
της υπηρεσίας.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη µίας ή περισσότερων οµάδων.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισµού
επισκεπτόµενοι το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Πειραιά (Ι. ∆ραγάτση 12, 3ος όροφος) ή από την
ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid .
Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τµ. Προµηθειών του ∆ήµου Πειραιά (τηλ. 2132022089).
ΑΡΘΡΟ 7ο

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά καθώς
και οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το
αντικείµενο της προµήθειας.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής:
Για όλους τους διαγωνιζόµενους απαιτείται προσκόµιση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ποσού
ίσου µε το 2% της καθαρής προϋπολογισθείσας αξίας των υπό προµήθεια ειδών (οµάδας ή οµάδων) για τις
οποίες θα συµµετάσχουν που να έχει ισχύ επί ένα µήνα τουλάχιστον από τη λήξη του χρόνου ισχύος των
προσφορών. Επί πλέον θα προσκοµίσουν:
α) Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα:
1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήµεροι αφ' ενός ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και
αφετέρου ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
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2) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και

το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής
αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
β) Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:
1) Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν
τις εισφορές για κοινωνική ασφάλιση και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα εφόσον µεταφράζονται εις την Ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό από αρµόδια
Αλλοδαπή ή Ελληνική Αρχή (π.χ Προξενείο) οφείλουν να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (apostyle) για να
είναι αποδεκτά ως έγκυρα.
γ) Τα Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά καταθέτουν σαν δικαιολογητικά όλα τα παραπάνω
έγγραφα καθώς και τα νοµιµοποιητικά τους έγγραφα, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω.
Εκτός των προαναφεροµένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών όλοι οι συµµετέχοντες οφείλουν να
υποβάλουν:
1)
Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής
από αρµόδια αρχή.
2)
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των
όρων της παρούσας της µελέτης της υπηρεσίας και ειδικότερα των τεχνικών προδιαγραφών των υπό
προµήθεια ειδών και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
3)
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η χώρα κατασκευής ή
προέλευσης. και
Επίσης οφείλουν να υποβάλουν συµπληρωµένο το έντυπο των πινάκων συµµόρφωσης όπως αυτοί
αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης της υπηρεσίας (τεχνική
προσφορά)
Οι παραπάνω ζητούµενες υπεύθυνες δηλώσεις είναι δυνατόν να συγχωνευτούν σε µία υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.
Ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
και της µελέτης της υπηρεσίας. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή µε το νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, ή Μον. ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε.,
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Α.Ε.
Εκπροσωπούνται από µ’ελος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η
εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρµόδια
∆ηµόσια Αρχή.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε. Ε.Π.Ε και Μον. ΕΠΕ οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωµένο καταστατικό µε
τις τυχόν τροποποιήσεις, νοµίµως δηµοσιευµένες, όπως αυτές θα εµφαίνονται στο προσκοµιζόµενο
πιστοποιητικό µεταβολών του αρµόδιου Πρωτοδικείου της έδρας του Νοµικού Προσώπου, εκδόσεως
τριµήνου τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, ώστε να είναι δυνατός ο
έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις
των Ε.Π.Ε.και Μον. Ε.Π.Ε θα συνοδεύονται από αντίγραφα των σχετικών Φ.Ε.Κ.
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του,
την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του καθόσον και την εντολή της εκπροσώπησης του
παρόντα διαγωνισµού εφόσον απαιτείται, µαζί µε το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δηµοσιευθεί και β) αντίγραφο του
καταστατικού σύστασης της Α.Ε. µε όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από
τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. νοµίµως δηµοσιευµένα.
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Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή από
κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην
ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει
(ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζοµένη εταιρεία ή είναι µέλος του
διοικητικού συµβουλίου τέτοιας εταιρείας. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για δικό του
λογαριασµό υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύµβουλοι που
µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα
της επιχείρησης και να υπογράφονται:
►από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή
►όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,
Επίσης όλα τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα
αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.
Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζοµένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της
προσφοράς του τις γενικές συνθήκες προµήθειας.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 90 ηµερών, το οποίο
υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των
ειδών οµάδας ή οµάδων που θα µας προµηθεύσει, χωρίς των Φ.Π.Α. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναλυτικά
οριζόµενα στο άρθρο 4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά τις κάτωθι ενδείξεις
που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η επωνυµία του συµµετέχοντος.
Ο τίτλος της προµηθείας και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική
προσφορά.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, συνοδευόµενη κατά περίπτωση εφόσον υπάρχουν από τεχνικά φυλλάδια.
β. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", που βρίσκεται µέσα στον κυρίως φάκελο. Ο φάκελος οικονοµικής
προσφοράς θα φέρει και αυτός τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω.
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Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιµές µονάδος στις τιµές του προϋπολογισµού της µελέτης
της Υπηρεσίας.
Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των ειδών κλπ, τη µεταφορά και την παράδοσή τους
στην έδρα του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών,
µε τη σειρά που επιδόθηκαν.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή διαγωνισµού
όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή, και παραδίδεται στην υπηρεσία,
προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων αποφασίζει για τους
αποκλεισθέντες και τους καλεί να παραλάβουν τους σφραγισµένους φακέλους και την εγγυητική επιστολή
συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια
Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συµµετέχοντος ή δεν θα είναι σύµφωνες µε τους όρους
της διακήρυξης απορρίπτονται.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν
γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.
Η αποσφράγιση των φακέλων µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών γίνεται µετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.
Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους
ενδιαφεροµένους.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους
καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη
χαµηλότερη τιµή.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης προσφοράς όπως καθορίζεται
από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο κάθε
οµάδας ειδών, ανά οµάδα ειδών εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η
προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ο ανακηρυχθείς προµηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της ανακοίνωσης ανάθεσης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον προµηθευτή η σύµβαση θεωρείται ως
συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
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Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, εντός 45
ηµερών. Η παράδοση θα γίνεται σε τόπο που θα υποδεικνύεται από την υπηρεσία και για την µεταφορά των
ειδών υπεύθυνος θα είναι ο προµηθευτής.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή των
ειδών µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής συνοδευόµενου από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 15ο
(ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ)
Ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 27, 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
ΑΡΘΡΟ 16ο
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού, πλην Φ.Π.Α. Επίσης επιβαρύνεται µε το κόστος δηµοσίευσης της διακήρυξης
του διαγωνισµού και τυχόν επαναληπτικής.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ.
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