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Πεξηερφκελα            

ηερληθή έθζεζε 

ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

       

   ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

«Πξνκήζεηα θη εγθαηάζηαζε ηειεθωληθνύ θέληξνπ γηα ηε ΔΕ ΡΟΔΑ» 

 

Με ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ). 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο πγθνηλσληψλ ΡΟΓΑ ιακβάλνληαο ππφςε: 

 

1. χκθσλα κε ηηο Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο: ηνπ Ν. 3852/2010, 

2. Σν άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016, (ΦΔΚ 14/Α/08-08-2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)» 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη . 

3. Σηο λέεο ξπζκίζεηο Ν. 4782/21 ζε θαίξηα άξζξα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο απφ 01/06/2021. 

4. χκθσλα κε ηελ παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπ. κε ην άξζξν 

53 Ν. 4782/2021, ε πξφζθιεζε εηδηθά γηα ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο αγαζψλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ κε εθηηκψκελε αμία άλσ ηνπ νξίνπ ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) 

επξψ ρσξίο ΦΠΑ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 30.000 επξψ ρσξίο ΦΠΑ, δχλαηαη λα 

απεπζχλεηαη θαη ζε έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο. Η αλάξηεζε ηεο 
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πξφζθιεζεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζην ΚΗΜΓΗ πξνβιέπεηαη θαη ζην αξζ. 66 παξ. 

1 λ. 4412/16 φπσο ηξνπνπ. κε ην  άξζξν 19 Ν. 4782/2021. 

5. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4270/2014: Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

6. Σν  Π.Γ.80/2016   Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο. 

7. Σνλ Νφκν 4555/2018: Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ 

Ι»] Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ.  

8. Σν ΦΔΚ 992/η.Β΄/26.05.2011 γηα ηε ζχζηαζε ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο κε ηελ 

επσλπκία «ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΡΟΓΑ» . 

9. Σν πξαθηηθφ 61/2019 ηνπ Γ. ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο πγθνηλσληψλ ΡΟΓΑ κε 

ζέκα: Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε Γεκφζηεο πκβάζεηο ζηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπηρείξεζεο. 

10. Σν γεγνλφο φηη γηα ηελ ππφ δηελέξγεηα δαπάλε έρεη γίλεη έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε 

πίζησζεο χςνπο: 6.173,96  €  κε ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ζε βάξνο Κ.Α 7135.9  

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζε 

πγθνηλσληψλ ΡΟΓΑ γηα  «Λνηπφο εμνπιηζκφο»  κε  ΑΓΑ : ΦΧ10ΟΚΙ9-4ΦΤ , Αξ. 

πξση.350  1/11/2021 .  

11. Σελ απφθαζε πξνέδξνπ  κε  αξηζ. Πξση. 1282/ΑΠ140  4/11/2021 δηελέξγεηαο ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ηεο έγθξηζεο  ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

12. Η ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα   εκπίπηεη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ    

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (CPV) : 32541000-7  , εμνπιηζκφο ηειεθσληθψλ θέληξσλ . 

13. Σν φηη Δπηρείξεζε καο, ζηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε πγθνηλσληψλ ΡΟΓΑ, θξίλεηε 

απαξαίηεηε ε  δαπάλε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηεο παξαπάλσ 

πξνκήζεηαο. 

14. Σν γεγνλφο φηη ε δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Σε δηελέξγεηα Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε θαηάζεζε έγγξαθσλ πξνζθνξψλ θαη κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ  πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θη 

εγθαηάζηαζε ηειεθσληθνχ θέληξνπ γηα ηε ΓΔ ΡΟΓΑ» πξνππνινγηδφκελεο  αμίαο: 

6.173,96 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.(24 %) . 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ   ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο 
Μνλ. 

Μέηξ. 

 

πνζόηεηα 

Ελδεηθηηθή  

ηηκή κνλάδαο  

(άλεπ ΦΠΑ) 

πλνιηθή αμία 

(άλεπ ΦΠΑ) 

1 

Σειεθωληθό θέληξν 

πνπ ππνζηεξίδεη έωο 

100 ρξήζηεο κε 

Σεκ. 1 1.568,00 1.568,00 



δπλαηόηεηα επέθηαζεο 

ζηνπο 200 θαη 30 

ηαπηόρξνλεο θιήζεηο 

κε δπλαηόηεηα 

επέθηαζεο ζηηο 60. 

2 

Επαγγεικαηηθό IP 

phone πνπ ππνζηεξίδεη 

έωο ηέζζεξηο 

ινγαξηαζκνύο SIP θαη 

HDκε έγρξωκε νζόλε 

LCD 320ρ240 θαη δύν 

Gigabit ζύξεο κε 

ελζωκαηωκέλν PoE. 

Σεκ. 18 84,00 1.512,00 

3 

πζθεπή ππνζηήξημεο 

κε νζόλε 3.7’’ 360ρ160 

pixel γξαθηθά, LCD κε 

blacklight, δύν ζήξεο 

usb, ζύλδεζε κε πάλω 

από 12 ινγαξηαζκνύο, 

δπλαηόηεηα ζύλδεζεο 

κε Wi-Fi θαη 

Bluetooth. 

Σεκ. 1 116,00 116,00 

4 

Επαγγεικαηηθό IP 

phone ηερλνινγίαο HD 

Voice, πνπ λα 

ελζωκαηώλεη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν interface 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

κε Microsoft Teams. 

Να δηαζέηεη έγρξωκε 

νζόλε αθήο LCD 

1024X600pixels, δύν 

ζήξεο usb 2.0, 

Bluetooth 4.0 θαη Wi-

Fi. Να ππνζηεξίδεη 

ελζύξκαην θαη 

αζύξκαην θαη λα 

δέρεηαη θάκεξα. 

Σεκ. 1 372,00 372,00 

5 

Μνλάδα επέθηαζεο, 

ζπκβαηή κε ηα SIP κε 

νζόλε LCD 

272x480pixels κε 

νπίζζην θωηηζκό, 

Σεκ 1 90,00 90,00 



είθνζη θπδηθά 

πιήθηξα κε LED δύν 

ρξωκάηωλ θαη 

αλεμάξηεηα πιήθηξα 

ελαιιαγήο ζειίδωλ. 

6 
Δηαθόπηεο GIGABIT 

24P POE 384W+4SFP. 
Σεκ 1 421,00 421,00 

7 Κόζηνο εγθαηάζηαζεο  Σεκ 1 900,00 900,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΔΤ ΦΠΑ 4.979,00 € 

ΦΠΑ 24% 1.194,96 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΔ ΦΠΑ 6.173,96 € 

 

 

Η δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη απηή ηεο Απεπζείαο Αλάζεζεο ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε θαηάζεζε έγγξαθωλ πξνζθνξώλ από ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο. 

 

ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαζαξά ε ιέμε Πξνζθνξά, ν πιήξεο ηίηινο 

ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληνο.   

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά θαη ζα είλαη ζε 

επξψ. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο.  

Γελ πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, 

θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε, κνλνγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε ζε θάζε ζειίδα 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. Σν δε αξκφδην φξγαλν 

παξαιαβήο ησλ  πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ θάζε 

πξνζθνξά. 

 Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Η Πξνζθνξά ζα αλαθέξεη 

αλαιπηηθά ηηο ηηκέο άλεπ ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ.  

ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ηερληθέο πξνδηάγξαθεο πνπ δεηά ε 

επηρείξεζε.  

 

Επίζεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ : 

 

 1 Τπεύζπλε δήιωζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ 

πξνζψπνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73  

ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε 

ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ 

πεξίπησζε 79Α ηνπ Ν.4412/2016 θαη αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 



πκβνπιίνπ.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4506/2019) 

 

2  Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηνπ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη.  

 

3  Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη. 

 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ  είλαη νη πξνκήζεηεο  λα 

θαιύπηνπλ ηηο ηερληθέο  θαη ηηο νηθνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί από ηελ 

επηρείξεζε.  

 

Η επηρείξεζε ζα θάλεη δεθηέο κφλν ηηο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν  ηεο πξνκήζεηαο θαη φρη 

κέξνο απηήο.  

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζηελ επηρείξεζή θαη ε ηνπνζέηεζε 

ηνπο ζην ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε επηρείξεζε ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.  

Σελ επζχλε ηεο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ζε άξηζηε θαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ   ηελ έρεη 

απνθιεηζηηθά ν αλάδνρνο κεηά   απφ ηελ έγγξαθε παξαγγειία.  

Σν πξντφληα  πξέπεη λα παξαδνζνχλ  ζηελ επηρείξεζε  εληφο 7 εκεξψλ  (κία εβδνκάδα) . 

 

Η απνζηνιή θαη παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζηελ δηεχζπλζε ηεο ΓΔ ΡΟΓΑ ζα γίλεηε επί 

πηζηψζεη.  

Η πιεξσκή ησλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ ζα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε  ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο πιεξσκήο απφ ην ινγηζηήξην ηεο επηρείξεζεο εθφζνλ ν αλάδνρνο πξνζθνκίζεη 

ηα απαξαίηεηα έγξαθα πνπ ηπρφλ δεηεζνχλ (Δίζπξαμε ρξεκάησλ απφ ην Γεκφζην, 

θνξνινγηθή – αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα εάλ πξνβιέπεηαη). 

Η εμφθιεζε ζα γίλεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κφλν κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζηελ ΓΔ ΡΟΓΑ 

επζχλε ηνπ αλάδνρνπ.  

 

Σνλ  Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ παξάδνζε ηεο 

πξνκήζεηαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη  ζηελ απφθαζε  αλάζεζεο. 

 

Οη πξνζθνξέο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία-έγγξαθα πξέπεη:  

 Ή λα θαηαηεζνχλ απηνπξνζψπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ, ή λα 

ζηαινχλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο πγθνηλσληψλ 

ΡΟΓΑ, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ εκέξα Σεηάξηε 10/11/2021 θαη ψξα 11:00 ην πξσί. . 

 Ή  λα ζηαινχλ κε e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε mkarikis@desroda.gr ή 

apapagianni@desroda.gr κέρξη ηελ παξαπάλσ εκέξα θαη ψξα ηεο ιήμεο θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 

mailto:mkarikis@desroda.gr
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Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα γξαθεία 

ηεο επηρείξεζεο, Αγίνπ Ισάλλε 54, 85100, ζην ηειέθσλν: 22410-36360 θαη θαμ: 22410-

27462 ζηνλ θ. Καξίθε Μηράιε & Παπαγηάλλε Αζελά  . 

Η παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα  ηεο Δπηρείξεζεο 

www.desroda.gr απφ ζήκεξα έσο θαη ηελ εκέξα ιήμεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΕ ΡΟΔΑ  

 

ΣΙΚΚΗ Ν. ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

 

http://www.desroda.gr/

		2021-11-04T15:36:08+0200
	DIMITRIOS TSIKKIS




