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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ     Άγιος Στέφανος, 21/11/2018 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                  Αρ. Πρωτ.: 40379 
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς    ΠΡΟΣ: Kάθε ενδιαφερόµενο 
Τηλέφωνο: 2132030623 FAX: 2132030630    
email: milonas@dionysos.gr       
        
 
 
 
ΘΕΜΑ:  Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού Μηχανογραφικού Εξοπλισµού 

 
CPV: 30236000-2 - Ποικίλος εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών ” 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την 40246/4517/21-11-2018 (Α∆Α: ΩΝΕΠΩ93-8ΥΘ) Απόφαση 
του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της «Προµήθεια υπολογιστών, 
εκτυπωτών και λοιπού Μηχανογραφικού Εξοπλισµού, (CPV: 30236000-2 - Ποικίλος εξοπλισµός 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο ∆ήµος θα προχωρήσει, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4555/2018  
(Πρόγραµµα Κλεισθένης) µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής στην ανάθεση και τη σύναψη σύµβασης για την εν 
θέµατι προµήθεια, µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου ∆ιονύσου. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές προσδιορίζονται από την αριθ. 4/2018 µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).  
 
 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 24.798,76€ [ολογράφως: είκοσι 
τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά], 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έτους 2018 και αναλύεται 
ως εξής: 

Α/Α Είδος Ποσότητα 

Τιµή 
Μονάδας 
άνευ ΦΠΑ Σύνολο 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 27 525,00 14.175,00 

2 ΚΙΤ ΜΝΗΜΗΣ 8 65,00 520,00 

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 9 65,00 585,00 

4 ΟΘΟΝΕΣ 23,6” 6 115,00 690,00 

5 ΟΘΟΝΕΣ 27” 2 150,00 300,00 

6 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1 250,00 250,00 

7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 2TB 5 70,00 350,00 

8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 1TB 13 53,00 689,00 

9 SWITCHES ∆ΙΚΤΥΟΥ 8 ΘΥΡΩΝ 5 18,00 90,00 

10 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ UPS 5Ah 5 18,00 90,00 
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11 FLASH USB STICKS 17 14,00 238,00 

12 DOCKING STATIONS ΣΚΛΗΡΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ 3 50,00 150,00 

13 Α∆ΕΙΕΣ WINDOWS 10 PRO GREEK 64BIT 13 144,00 1.872,00 
 

  ΣΥΝΟΛΟ: 19.999,00 

  ΦΠΑ 24%: 4.799,76 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 24.798,76 

 

 

Ως εκ τούτου, προσκαλεί τους οικονοµικούς φορείς, για την κατάθεση των αναγκαίων 
δικαιολογητικών και προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως ) σε σφραγισµένους φακέλους 
µέχρι τη Τρίτη 4 ∆εκέµβρίου 2018 και ώρα 15:00 µµ στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου, , Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Λίµνης. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1,Τ.Κ. 145 65, Άγιος 
Στέφανος. 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95& 
96 του Ν.4412/2016 ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου 
εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να 
δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονοµικός 
φορέας: 

• ∆ε βρίσκεται σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016 

• Έλαβε πλήρη γνώση των της τεχνικών προδιαγραφών  

• Η συµµετοχή του δε δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 

 

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του οικονοµικού φορέα. (πχ καταστατικό, ΦΕΚ, 
κλπ ανάλογα τη νοµική µορφή ) 

 

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και 
το ειδικό είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται µε το αντικείµενο 
της πρόσκλησης. Η µη συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος (το 
πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 µηνών από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών). Επίσης µπορεί να αναγράφεται και στο 
πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση πτώχευσης κλπ όταν αφορά 
ατοµική επιχείρηση  

 
4. Τεχνική προσφορά 

 
5. Οικονοµική προσφορά.  

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης του Παραρτήµατος Γ δύναται να κατατεθούν µαζί µε την 
προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου εκπροσώπου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και θα δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα προσκοµιστούν µε την 
πρόσκληση για την υποβολή τους εφόσον ο οικονοµικός φορέας καταστεί προσωρινός ανάδοχος.  
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α'188). 

 

Τέλος, προκειµένου για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ύψους 5% του συµβατικού αντικείµενου χωρίς ΦΠΑ. 
 
Συνηµµένα: 

1. Η 40246/4517/21-11-2018 (Α∆Α: ΩΝΕΠΩ93-8ΥΘ) Απόφαση ∆ηµάρχου 
 

   

   

  Η Αντιδήµαρχος 

   

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
Αγγέλλα 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: 4/2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού Μηχανογραφικού Εξοπλισµού. 
 

(CPV: 30236000-2 - Ποικίλος εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Προµήθεια υπολογιστών, 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  εκτυπωτών και λοιπού 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  Μηχανογραφικού 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Εξοπλισµού 
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, και λοιπού Μηχανογραφικού 
Εξοπλισµού για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου. 
 
Τα υπό προµήθεια είδη είναι αναλυτικά τα εξής: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 27 

2 ΚΙΤ ΜΝΗΜΗΣ 8 

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 9 

4 ΟΘΟΝΕΣ 8 

5 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1 

6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 18 

7 SWITCHES ∆ΙΚΤΥΟΥ 8 ΘΥΡΩΝ 5 

8 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ UPS 5Ah 5 

9 FLASH USB STICKS 17 

10 Α∆ΕΙΕΣ WINDOWS 10 13 

11 DOCKING STATIONS 3 

 
Με τα παραπάνω είδη θα καλυφθούν οι ανάγκες των χρηστών του ∆ήµου, αφού αυτά θα 
χρησιµοποιηθούν, κατά περίπτωση, για την αντικατάσταση παλαιότερων αντίστοιχων ειδών που 
έχουν υποστεί βλάβη ή για την κάλυψη νέων αναγκών του ∆ήµου, όπως για παράδειγµα αυτών 
που προκύπτουν από την απασχόληση στο ∆ήµο ωφελούµενων του προγράµµατος του ΟΑΕ∆ 
“Προώθηση της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα, στους ∆ήµους, συµπεριλαµβανοµένης 
της κατάρτισης των συµµετεχόντων”. 
 
Η δαπάνη για την προµήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 24.798,76€,  
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 
 
Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), 
Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
µόνο µε βάση τη τιµή (άρθρο 86). 

 
Το CPV των προς προµήθεια υλικών είναι 30236000-2 µε τίτλο «Ποικίλος εξοπλισµός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών». 
 
 O Συντάξας Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 
 
   
  Ο Προϊστάµενος του Τµ. Προγραµµατισµού,  
  Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας 
 Σπυρίδων Μαντόπουλος Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρ. ∆υναµικού 
 ∆Ε 38 Χειριστών Η/Υ Βασίλειος ∆αρδαµάνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Προµήθεια υπολογιστών, 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  εκτυπωτών και λοιπού 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  Μηχανογραφικού 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Εξοπλισµού 
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 
 

2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ) 

 

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 24.798,76€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
και αναλύεται ως εξής: 

Α/Α Είδος 
Ποσό-
τητα 

Τιµή 
Μονάδας 
άνευ ΦΠΑ Σύνολο 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 27 525 14.175,00 

2 ΚΙΤ ΜΝΗΜΗΣ 8 65 520,00 

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 9 65 585,00 

4 ΟΘΟΝΕΣ 23,6” 6 115 690,00 

5 ΟΘΟΝΕΣ 27” 2 150 300,00 

6 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1 250 250,00 

7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 2TB 5 70 350,00 

8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 1TB 13 53 689,00 

9 SWITCHES ∆ΙΚΤΥΟΥ 8 ΘΥΡΩΝ 5 18 90,00 

10 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ UPS 5Ah 5 18 90,00 
 

11 FLASH USB STICKS 17 14 238,00 

12 DOCKING STATIONS ΣΚΛΗΡΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ 3 50 150,00 

13 Α∆ΕΙΕΣ WINDOWS 10 PRO GREEK 64BIT 13 144 1872,00 
 

  ΣΥΝΟΛΟ: 19.999,00 

  ΦΠΑ 24%: 4.799,76 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 24.798,76 
 
 
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος µπορεί να καταθέσει µόνο µία προσφορά, η οποία θα περιλαµβάνει 
υποχρεωτικά όλα τα είδη και τις ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Εναλλακτικές 
προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
Τα επιµέρους ποσά των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισµού δεν είναι δεσµευτικά για τους 
υποψηφίους αναδόχους. Όµως το γενικό σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισµού είναι το 
µέγιστο ποσό που µπορεί να γίνει αποδεκτό. 
   
 O Συντάξας Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 
 
 
  Ο Προϊστάµενος του Τµ. Προγραµµατισµού,  
  Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας 
 Σπυρίδων Μαντόπουλος Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρ. ∆υναµικού 
 ∆Ε 38 Χειριστών Η/Υ Βασίλειος ∆αρδαµάνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Προµήθεια υπολογιστών, 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  εκτυπωτών και λοιπού 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  Μηχανογραφικού 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Εξοπλισµού 
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 
 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
Όλα τα είδη που περιγράφονται στην παρούσα, θα είναι καινούρια και αµεταχείριστα, όχι 
ανακατασκευασµένα, ούτε εκθεσιακά κοµµάτια. 
 
Όλα τα µοντέλα των προσφερόµενων υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών και πολυµηχανηµάτων 
θα πρέπει να βρίσκονται σε κανονική παραγωγή από τον κατασκευαστή τους κατά την υποβολή 
της προσφοράς. ∆εν θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση παραγωγής, κατάσταση End Of Life ή 
αντικατάστασή τους από νεότερα µοντέλα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει το προσφερόµενο παλαιό µοντέλο µε 
νεότερο, ίσων ή ανώτερων προδιαγραφών. 
 
Στις τιµές των ειδών περιλαµβάνεται η µεταφορά και παράδοσή τους στην αποθήκη του  ∆ήµου 
∆ιονύσου. Τα µηχανήµατα θα παραδοθούν στις συσκευασίες των κατασκευαστών τους, µε όλα 
τα παρελκόµενά τους. 
 
Για όλα τα προσφερόµενα είδη απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός 
έτους. 
 
Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές τον υπό προµήθεια ειδών είναι οι εξής: 
 
3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - Τεµάχια 27 
 

ΑΑ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

 Επεξεργαστής:    

1 Μάρκα και µοντέλο Να 
αναφερθούν 

  

2 Socket τύπου LGA 1151 ΝΑΙ   

3 Αριθµός πυρήνων ≥ 4   

4 Συνολική µνήµη cache ≥ 6 ΜΒ    

5 Ταχύτητα λειτουργίας ≥ 3,6 Ghz   

 Μνήµη:    

6 Μάρκα και µοντέλο Να 
αναφερθούν 

  

7 Συνολική χωρητικότητα ≥ 8 GΒ 
Να αναφερθεί 
η 
χωρητικότητα 

  

8 Τύπου DDR4 ΝΑΙ   

9 Tαχύτητα διαύλου ≥ 2400 MHz   

10 Ο συνολικός αριθµός υποδοχών µνήµης 
στο motherboard, να είναι τουλάχιστον 
διπλάσιος από τις υποδοχές µνήµης που θα 
καταλάβει η µνήµη των συστηµάτων 

ΝΑΙ   

 Σκληρός ∆ίσκος:    

11 Μάρκα και µοντέλο Να   
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αναφερθούν 

12 Τύπου SSD, SATA 3 ΝΑΙ   

13 Χωρητικότητα ≥ 240 GΒ 
Να αναφερθεί 
η 
χωρητικότητα 

  

 Συσκευή DVD+RW:     

14 Μάρκα και µοντέλο Να 
αναφερθούν 

  

15 Ταχύτητα εγγραφής DVD+R ≥ 20Χ   

 Εξωτερικές Συνδέσεις:    

16 Αρ. συνδέσεων USB 3.0 ≥ 2   

17 Αρ. συνδέσεων USB 2.0 ≥ 2   

18 Σύνδεση οθόνης VGA(D-Sub) ΝΑΙ   

19 Σύνδεση οθόνης DVI ή HDMI ΝΑΙ 
Να αναφερθεί 
ο τύπος ή οι 
τύποι σύνδεσης 

  

20 Σύνδεση δικτύου τύπου 10/100/1000  ΝΑΙ   

 Λειτουργικό Σύστηµα:     

31 Προεγκατεστηµένο Windows 10 Pro 64-bit 
Ελληνικό 

ΝΑΙ   

 
 
3.2α ΚΙΤ ΜΝΗΜΗΣ - Τεµάχια 4 
 

ΑΑ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1 Μάρκα και µοντέλο Να 
αναφερθούν 

  

2 Χωρητικότητα  8GB   

3 Τύπου DDR4 ΝΑΙ   

4 Tαχύτητα µνήµης 2400 Mhz   

 
3.2β ΚΙΤ ΜΝΗΜΗΣ - Τεµάχια 4 
 

ΑΑ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1 Μάρκα και µοντέλο Να 
αναφερθούν 

  

2 Χωρητικότητα  8GB   

3 Τύπου DDR3 ΝΑΙ   

4 Tαχύτητα µνήµης 2400 Mhz   

 
 
3.3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ - Τεµάχια 9 
 

ΑΑ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1 Μάρκα και µοντέλο Να 
αναφερθούν 

  

2 Τύπου SSD, SATA 3 ΝΑΙ   
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3 Χωρητικότητα 240 GB ΝΑΙ   

 
 
3.4α ΟΘΟΝΕΣ - Τεµάχια 6 
 

ΑΑ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1 Μάρκα και µοντέλο Να 
αναφερθούν 

  

2 ∆ιάσταση διαγωνίου ≥ 23,5” 
≤ 24” 
Να αναφερθεί 
η διάσταση της 
διαγωνίου 

  

3 Ανάλυση 1920 Χ 1080 ΝΑΙ   

4 Ενσωµατωµένα ηχεία για σύνδεση µε 
υπολογιστή 

ΝΑΙ   

5 Είσοδος VGA(D-Sub) ΝΑΙ   

6 Είσοδος DVI ή HDMI ΝΑΙ 
Να αναφερθεί 
ο τύπος ή οι 
τύποι σύνδεσης 

  

7 ∆υνατότητα ρύθµισης της κατακόρυφης 
γωνίας της οθόνης (tilt) 

ΝΑΙ   

8 Με κάθε οθόνη, θα παραδοθεί καλώδιο για 
σύνδεση µε τον παραπάνω τύπο 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, κατά προτίµηση 
µε ψηφιακή σύνδεση 

ΝΑΙ 
Να αναφερθεί 
ο τύπος των 
συνδέσεων του 
καλωδίου 

  

9 Η εταιρία κατασκευής να διαθέτει διεθνή 
παρουσία σε τουλάχιστον 20 χώρες και να 
διαθέτει ιστότοπο µε τυχόν drivers, σχετικό 
λογισµικό και οδηγίες 

ΝΑΙ   

 
 
3.4β ΟΘΟΝΕΣ - Τεµάχια 2 
 

ΑΑ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1 Μάρκα και µοντέλο Να 
αναφερθούν 

  

2 ∆ιάσταση διαγωνίου 27” 
Να αναφερθεί 
η διάσταση της 
διαγωνίου 

  

3 Ανάλυση 1920 Χ 1080 ΝΑΙ   

4 Ενσωµατωµένα ηχεία για σύνδεση µε 
υπολογιστή 

ΝΑΙ   

5 Είσοδος VGA(D-Sub) ΝΑΙ   

6 Είσοδος DVI ή HDMI ΝΑΙ 
Να αναφερθεί 
ο τύπος ή οι 
τύποι σύνδεσης 

  

7 ∆υνατότητα ρύθµισης της κατακόρυφης ΝΑΙ   
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γωνίας της οθόνης (tilt) 

8 Με κάθε οθόνη, θα παραδοθεί καλώδιο για 
σύνδεση µε τον παραπάνω τύπο 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, κατά προτίµηση 
µε ψηφιακή σύνδεση 

ΝΑΙ 
Να αναφερθεί 
ο τύπος των 
συνδέσεων του 
καλωδίου 

  

9 Η εταιρία κατασκευής να διαθέτει διεθνή 
παρουσία σε τουλάχιστον 20 χώρες και να 
διαθέτει ιστότοπο µε τυχόν drivers, σχετικό 
λογισµικό και οδηγίες 

ΝΑΙ   

 
 
3.5 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εκτυπωτής – Φαξ – Σαρωτής – Αντιγραφικό) - Τεµάχια 1 
 

ΑΑ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1 Μάρκα και µοντέλο Να 
αναφερθούν 

  

2 Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser ΝΑΙ   

3 Μέγεθος χαρτιού: A4 ΝΑΙ   

4 Εκτύπωση διπλής όψης αυτόµατη, 
µονόχρωµη ή έγχρωµη 

ΝΑΙ   

5 Σύνδεση ενσύρµατου δικτύου ΝΑΙ   

6 Σύνδεση USB ΝΑΙ   

7 Χωρητικότητα τροφοδότη λευκού χαρτιού ≥ 150 φύλλα 
Να αναφερθεί 
η 
χωρητικότητα 

  

8 Χωρητικότητα  αυτόµατου  τροφοδότη 
πρωτότυπων φύλλων για αντιγραφή ή 
σάρωση 

≥ 30 φύλλα 
Να αναφερθεί 
η 
χωρητικότητα 

  

9 ∆υνατότητα σάρωσης σε αρχείο τύπου pdf ΝΑΙ   

10 Μνήµη Φαξ ≥ 100 σελίδες 
Να αναφερθεί 
ο αρ. σελίδων 

  

11 Η µονάδα εκτύπωσης (drum ή 
photoconductor kit ή imaging unit ή 
maintenance unit) να είναι αναλώσιµη είτε 
ως ξεχωριστή µονάδα που θα αναφέρεται 
στη λίστα αναλωσίµων του εκτυπωτή, είτε 
να είναι ενσωµατωµένη στη µονάδα του 
toner 

ΝΑΙ   

 
3.6α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ - Τεµάχια 5 
 

ΑΑ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1 Μάρκα και µοντέλο Να 
αναφερθούν 

  

2 Σύνδεση τύπου USB 3.0 ΝΑΙ   

3 Χωρητικότητα ≥ 2 ΤΒ 
Να αναφερθεί 
η 
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χωρητικότητα 

4 ∆ιάσταση δίσκου: 2.5” ΝΑΙ   

 
3.6β ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ - Τεµάχια 13 
 

ΑΑ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1 Μάρκα και µοντέλο Να 
αναφερθούν 

  

2 Σύνδεση τύπου USB 3.0 ΝΑΙ   

3 Χωρητικότητα ≥ 1 ΤΒ 
Να αναφερθεί 
η 
χωρητικότητα 

  

4 ∆ιάσταση δίσκου: 2.5” ΝΑΙ   

 
3.7 SWITCHES ∆ΙΚΤΥΟΥ 8 ΘΥΡΩΝ - Τεµάχια 5 
 

ΑΑ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1 Μάρκα και µοντέλο Να 
αναφερθούν 

  

2 Αριθµός θυρών: 8 ΝΑΙ   

3 Ταχύτητα θυρών: 10/100 ή 10/100/1000 ΝΑΙ   

 
3.8 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ UPS 9Ah - Τεµάχια 5 
 

ΑΑ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1 Μάρκα και µοντέλο Να 
αναφερθούν 

  

2 Ηλεκτρική τάση 12V ΝΑΙ   

3 Χωρητικότητα ≥ 5Ah   

4 Συµβατή µε UPS CyberPower UT650E 
(RBP0119) 

ΝΑΙ   

5 ∆ιαστάσεις (χωρίς τους ακροδέκτες) 
ΜxΠxΥ: 100mm X 89mm X 69mm 

ΝΑΙ   

 
3.9 FLASH USB STICKS - Τεµάχια 17 
 

ΑΑ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1 Μάρκα και µοντέλο Να 
αναφερθούν 

  

2 Χωρητικότητα ≥ 32GB   

3 Σύνδεση τύπου USB 3.0 ΝΑΙ   

4 Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης ≥ 50MB/sec   

5 Η εταιρία κατασκευής να διαθέτει διεθνή 
παρουσία σε τουλάχιστον 20 χώρες και να 
διαθέτει ιστότοπο µε πληροφορίες και 
οδηγίες 

ΝΑΙ   

 
4.0 Table Docking Station Σκληρών ∆ίσκων- Τεµάχια 3 
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ΑΑ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1 Μέγεθος 3.5’’    

2 Interface SATA   

4 Συνδεσιµότητα Usb 3.0   

5 Λειτουργία Hot Swap   

6 Υποστηριζόµενο Λειτουργικό Windows XP/7/8/10   

 
4.1 Άδειες Windows 10 - Τεµάχια 13 
  

ΑΑ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1 Windows 10 pro Greek 64 bit για 
εγκατάσταση σε παλιούς Η/Υ 

ΝΑΙ   

  
 
 O Συντάξας Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 
 
   
  Ο Προϊστάµενος του Τµ. Προγραµµατισµού,  
  Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας 
 Σπυρίδων Μαντόπουλος Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρ. ∆υναµικού 
 ∆Ε 38 Χειριστών Η/Υ Βασίλειος ∆αρδαµάνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Προµήθεια υπολογιστών, 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  εκτυπωτών και λοιπού 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  Μηχανογραφικού 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Εξοπλισµού 
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 
 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

1. Αντικείµενο της προµήθειας 
 
Η παρούσα αφορά την προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, και λοιπού Μηχανογραφικού 
Εξοπλισµού για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου. 
 
 
2. Στοιχεία προσφοράς  
 
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος µπορεί να καταθέσει µόνο µία προσφορά, η οποία θα περιλαµβάνει 
υποχρεωτικά όλα τα είδη και τις ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Εναλλακτικές 
προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
Τα επιµέρους ποσά των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισµού δεν είναι δεσµευτικά για τους 
υποψηφίους αναδόχους. Όµως το γενικό σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισµού είναι το 
µέγιστο ποσό που µπορεί να γίνει αποδεκτό. 
 
Στην οικονοµική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιµές για το κάθε είδος και 
συνολικά για όλα µαζί τα είδη. Το τελικό άθροισµα όλων των ειδών πρέπει να αναγράφεται και 
ολογράφως µαζί µε τον αναλογούντα ΦΠΑ. 
 
Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την 
επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. 
 
Οι προσφορές πρέπει να ακολουθούν επακριβώς τη σειρά των ειδών που ακολουθείται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό και στις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Οι τιµές της προσφοράς θα είναι σε ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και ορισµένες. Προσφορά 
από την οποία δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι τιµές ή οι τιµές είναι υπό αίρεση ή υπό 
προϋποθέσεις ή τίθεται όρος αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ηµέρα της δηµοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ 
που θα βαρύνει τον ∆ήµο ∆ιονύσου. Περιλαµβάνεται επίσης η µεταφορά και παράδοση των 
ειδών στους χώρους που θα υποδειχθούν, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 
Σε κάθε περίπτωση το περιεχόµενο της προσφοράς θα είναι σύµφωνο µε τα αναφερόµενα στους 
όρους διακήρυξης και τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
 
3. Χρόνος, τόπος παράδοσης και παραλαβή των ειδών 
 
Οι ανάδοχοι, µε δική τους µέριµνα και έξοδα, οφείλουν να παραδώσουν τα είδη στην αποθήκη 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνοδευόµενα από τα νόµιµα παραστατικά. 
 
Η παραλαβή των ειδών της εν λόγω προµήθειας θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του 
∆ήµου ∆ιονύσου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αφού έχει ολοκληρωθεί η παράδοση των 
όλων των ειδών. 
 
Εάν, έως την παραλαβή, διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή 
Παραλαβής µπορεί να δώσει στον ανάδοχο ρητή προθεσµία για να συµµορφωθεί προς τις 
υποδείξεις. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, η επιτροπή παραλαβής προτείνει την τέλεια 
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απόρριψη των παραλαµβανοµένων ειδών από τον ανάδοχο και εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
νοµοθεσίας. Ο ∆ήµος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για 
λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συµφέροντά του 
τρόπο. 
 
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο 
∆ήµος δύναται να επιβάλει ποινικές ρήτρες ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
 
 
 
 O Συντάξας Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 
 
 
   
 Σπυρίδων Μαντόπουλος Βασίλειος ∆αρδαµάνης 
 ∆Ε 38 Χειριστών Η/Υ Προϊστάµενος του Τµ. Προγραµµατισµού,  
  Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας 
  Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρ. ∆υναµικού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) 
 
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει, µε όλα τα 
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.  
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιηµένο ισχύει, νόµιµα 
δηµοσιευµένου, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο 
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).  
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρµόδια 
∆ιοικητική Αρχή, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις 
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δηµοσιευτεί η 
σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 
4250/2014) στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η συγκρότηση του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου. Σε όσες 
περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας, αρκεί η προσκόµιση ανακοίνωσης 
της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του ∆.Σ. µε το οποίο να εγκρίνεται η συµµετοχή της 
Εταιρείας στη συγκεκριµένη διαδικασία.  
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση ∆ιοικητικής ή 
∆ικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο 
Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι 
έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νοµικών Προσώπων προσκοµίζονται:  
Αντίγραφο του καταστατικού του Νοµικού Προσώπου, όπως τροποποιηµένο ισχύει και των 
εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, µε βάση τη νοµοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα 
του, η τήρηση των προβλεπόµενων κανόνων δηµοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και 
στις µεταβολές αυτού, καθώς και, συµπληρωµατικά, για τα Νοµικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που 
διοικούνται από συλλογικό όργανο (∆.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του 
συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως 
προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δηµοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της 
αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να 
προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα 
διοίκησης αυτού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016) 
 
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  
2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής), κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας 
χώρας, έκδοσης τελευταίου 6µήνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.  
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται. 
4) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση.  
5) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το 
ν. 1497/1984 (Α'188). 


