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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Διεύθυνση: 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Τ.Κ.: 153 51    
Πληροφορίες: Χ. Αργυροπούλου
Τηλ: 213 2005116
Fax: 213 2005151

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

                                                             
                                                                                                      

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκατόν εξήντα (160) υπολογιστών 
για τις ανάγκες των επικείμενων εκλογικών αναμετρήσεων έτους 2019, συνολικού 
εκτιμώμενου προϋπολογισμού 256.00,00€ χωρίς Φ.Π.Α., 317.440,00€ 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας–Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-
2018).

2. Το Ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων  περί μείωσης των συντάξεων, 
ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή 
ασφαλιστικών  προϊόντων  και  άλλες  διατάξεις» (ΦΕΚ 122/Α΄/18-12-2018).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α./7-6-2010) όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4555/2018 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 
133/Α΄/19.072018). 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011), την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011), την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016), την υπ’ αρ. 
66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)  και την 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 
1661/Β/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Π.Δ. 26/2012 - Εκλογική Νομοθεσία (ΦΕΚ 57/ τ.Α΄/15-
3-2012), «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή 
βουλευτών», σχετικά με την προμήθεια ειδών απαραίτητων για την διενέργεια εκλογών, 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 25 του Ν. 4585/2018.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Π.Δ. 26/2012 - Εκλογική Νομοθεσία (ΦΕΚ 57/ τ.Α΄/15-
3-2012), όπου ορίζεται ότι «ο Περιφερειάρχης Αττικής είναι αρμόδιος για την 
προπαρασκευή και διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών και κάθε άλλης 
εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης σε όλους τους δήμους του νομού Αττικής». 

7. Τις υπ’ αρ.12/4ος 2019 (ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7-5Ο3) & 13/03.04.2019 (ΑΔΑ: ΨΒ7Ζ465ΧΘ7-
7Η9) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των Δημοτικών & Περιφερειακών Αρχών αντίστοιχα, 
στις οποίες ορίζεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών της διοίκησης των νέων 
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Δήμων, των αυτοδιοικητικών αρχών της νέας περιφερειακής περιόδου και των μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντίστοιχα, θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 
και οι επαναληπτικές αυτών, όπου χρειαστεί, την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019. 

8. Την με αρ. 1002/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 800.000,00€ για δαπάνες διενέργειας εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη Δημοτικών Αρχών, Περιφερειακών Αρχών και Μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΑΔΑ : ΨΜ4Ζ7Λ7-0ΒΘ).

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 103914/11.04.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης 
πίστωσης για την κάλυψη δαπανών διενέργειας εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την 
ανάδειξη Δημοτικών Αρχών, Περιφερειακών Αρχών και Μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  (ΑΔΑ : ΨΞΦ37Λ7-ΝΣΑ).

10. Την με αριθμό 1007/11-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
αποφασίστηκε η συγκρότηση Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών 
Σύναψης Συμβάσεων που διενεργούνται ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον 
Μάιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το Π.Δ. 26/2012, αρ.130, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και το Ν. 4412/2016, αρ.221, παρ.3.

11. Την επιτακτική ανάγκη άμεσης προμήθειας υπολογιστών για τις ανάγκες των 
επικείμενων εκλογικών αναμετρήσεων έτους 2019.

                                                                       ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους Οικονομικούς Φορείς, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές 
στη  Διεύθυνση  Οικονομικών  Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, 
Τ.Κ. 15351, 1ος όροφος, Γραφείο Δ/νσης Οικονομικών, την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019, και 
ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών 
Σύναψης Συμβάσεων ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Μάιο του έτους 2019, για 
την προμήθεια εκατόν εξήντα (160) υπολογιστών για τις ανάγκες των επικείμενων 
εκλογικών αναμετρήσεων έτους 2019, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Γενικά Χαρακτηριστικά:

1.1. Αριθμός τεμαχίων = 160

1.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο

1.3.
Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης περιφερειακών 

συσκευών από το BIOS.

1.4.
Να αναφερθούν άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας του 

συστήματος.

1.5.

Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, εγγυάται την ομαλή εκκίνηση 

του προσωπικού υπολογιστή με όλα τα προσφερόμενα 

περιφερειακά συνδεδεμένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία.
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1.6.

Οι προσφερόμενοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα 

είναι του ιδίου τύπου και θα διαθέτουν επιμέρους συστατικά 

ιδίου τύπου και τοποθετημένα εσωτερικά στις ίδιες θέσεις (ίδιο 

configuration για όλους).

1.7.

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τους σταθμούς εργασίας με 

προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο το λειτουργικό 

σύστημα, καθώς και το προσφερόμενο λογισμικό

Επεξεργαστής:

1.8. Αριθμός Πυρήνων ≥ 4

1.9. Συχνότητα λειτουργίας (σε GHz) ≥ 3,6

1.10. Η συχνότητα μνήμης να αναφερθεί ( Mhz)

1.11. Μέγεθος της Μνήμης cache (σε Mb) ≥ 6

Μητρική Κάρτα (Motherboard):

1.12.
Να αναφερθεί το μοντέλο της μητρικής κάρτας και το μοντέλο 

chipset που θα την ενσωματώνει

1.13. Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας του Chipset 

1.14.
Θύρες USB εκ των οποίων 2 τουλάχιστον USB 3.0 και στην 

πρόσοψη

1.15. Έξοδοι ήχου ≥ 1

1.16. Θύρα ακουστικών 

1.17. Θύρα μικροφώνου

Κεντρική Μνήμη:

1.18. Ζητούμενο μέγεθος μνήμης (σε Gb) ≥ 8

1.19. Ταχύτητα μνήμης (σε Mhz) ≥ 2666

1.20. Tύπος της μνήμης – DDR4 ή ανώτερο

Μονάδα Σκληρού Δίσκου (H/D):

1.21. Χωρητικότητα (σε GB formatted) ≥ 500

1.22. Ταχύτητα περιστροφής (σε RPM) ≥ 5400

1.23. Μνήμη Cache να αναφερθεί (σε MB) 

1.24. Σύνδεση SATA

Κάρτα γραφικών:
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1.25.

Nα αναφερθούν το μοντέλο και τα χαρακτηριστικά της. Να 

συνδέεται με την προσφερόμενη οθόνη και να προσφερθεί και 

το απαιτούμενο καλώδιο

Κάρτα Ήχου:

1.26.

Κάρτα ήχου High Definition ενσωματωμένη στη μητρική 

πλακέτα (On Board)  ή πρόσθετη,  με ηχεία stereo, 

ενσωματωμένα στο σύστημα ή στην οθόνη

Δικτυακές Συνδέσεις:

1.27.

Κάρτα δικτύου Ethernet 10/100/1000 με υποστήριξη Wake On 

LAN (WOL)

και με κατάλληλη τεχνολογία διαχείρισης της κάρτας δικτύου 

Μονάδα Ανάγνωσης Οπτικών Δίσκων:

1.28. DVD+/-RW 8X 

Πληκτρολόγιο:

1.29.
Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών 

χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο

Ποντίκι:

1.30. Optical mouse με τροχό (wheel)

1.31. Τύπος διαύλου USB

Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό:

1.32.

Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 10 

Professional 64 bit Ελληνική έκδοση ή νεότερο διαθέσιμο το 

οποίο να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης (ετικέτα 

γνήσιου λογισμικού της Microsoft ή πιστοποιητικό 

αυθεντικότητας) 

1.33. OfficeProPlus 2019 OLP NL Gov

1.34.

Εγκατεστημένο Λογισμικό περιηγητή ιστού (Web browser)  

Mozilla Firefox και Google Chrome  της πιο πρόσφατης 

έκδοσης.

1.35.
Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF (Acrobat reader την 

πιο πρόσφατη έκδοση).

1.36.
Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τηλεφωνική υποστήριξη  τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 – 17:00
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Πίνακας 

2. Περίοδος Εγγύησης – Συντήρησης (ΠΕΣ)

Έγχρωμη Οθόνη:

1.37. Τύπος LED

1.38. Διαγώνια διάσταση (inches) ≥ 21,5 ’’

1.39. Υποστηριζόμενη Ανάλυση ≥ 1920 x 1080

1.40. Χρόνος Απόκρισης ≤ 5 ms

1.41.
Είσοδος σήματος να είναι συμβατή με τον προσφερόμενο 

υπολογιστή και να προσφερθεί το απαιτούμενο καλώδιο

1.42. Πιστοποίηση CE

1.43. Ηχεία 

Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήματος:

1.44. Τροφοδοτικό ικανό να υποστηρίζει την αναφερόμενη σύνθεση

1.45. Να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις 

1.46.
Πιστοποίηση CE σε όλη τη σύνθεση και όχι σε κάθε component 

χωριστά

1.47.

Μηχανισμός πρόσβασης / πιστοποίησης χρήστη (user 

password) με κλείδωμα σε επίπεδο BIOS και Λειτουργικού 

Συστήματος

1.48.

Το προσφερόμενο σύστημα θα καλύπτεται από εγγύηση καλής 

λειτουργίας σύμφωνα με τον Πίνακα  «ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

Α/Α
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΠΕΣ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1.

Με την παράδοση του εξοπλισμού να παραδοθούν σε 

ηλεκτρονική μορφή (excel) τα serial numbers των 

παραδοτέων 

2.2.

Από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού θα ξεκινάει 

η Περίοδος Εγγύησης – Συντήρησης (ΠΕΣ) η οποία θα 

περιλαμβάνει συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για 3 έτη 

σε εργασία και ανταλλακτικά. 
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Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.

 Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί βάσει του έντυπου πίνακα που επισυνάπτεται στην 
παρούσα και μετά τη συμπλήρωσή του από τον ενδιαφερόμενο θα πρέπει να υπογραφεί 
από  το  νόμιμο εκπρόσωπο και να σφραγιστεί με τη σφραγίδα της επιχείρησης. 
   Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα γίνει στο χώρο που θα υποδειχθεί, στα κτίρια της 
Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Λ. Συγγρού 15-17 και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
(χώρο προετοιμασίας των εκλογών). Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής υλικών, που  έχει  ορισθεί  για  το  σκοπό  αυτό.
   Η παράδοση των ειδών θα γίνει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και το 
αργότερο έως τη Δευτέρα 20-05-2019,  με  ευθύνη  και  έξοδα  του αναδόχου.
   Σε περίπτωση καθυστέρησης για οποιοδήποτε λόγο της άμεσης παράδοσης ή σε 
περίπτωση παράδοσης ειδών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται 
ή δεν πληρούν τις ανωτέρω αναφερόμενες περιγραφές, η Περιφέρεια Αττικής δύναται χωρίς 
άλλη διαδικασία να κηρύσσει έκπτωτο τον προμηθευτή, μη δικαιούμενου τούτου να ζητήσει 
αποζημίωση, και να προβαίνει (η Περιφέρεια) στην προμήθεια των ειδών από άλλους 
προμηθευτές.
   Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις για τη διενέργεια των εκλογών του 2019, που 
θα  μεταβιβασθούν  για  το  σκοπό  αυτό  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης. 

Οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής: 
 0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων. 
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 Υπέρ ΟΓΑ 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

   Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που 
ορίσθηκε για το σκοπό αυτό. 

2.3.
Θα παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες 8:00-17:00

2.4.

H αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που 

είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός. 

Τα ανταλλακτικά θα παρέχονται χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση και οι εργασίες αντικατάστασης θα εκτελούνται 

από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον κόστος. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και μόνο μετά από σχετική έγκριση από το 

Φορέα, η επισκευή θα μπορεί να γίνει σε χώρους του 

Αναδόχου. Το κόστος για την μεταφορά του εξοπλισμού θα 

βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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   Η  σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις για τη διενέργεια των εκλογών του 2019, που 
θα  μεταβιβασθούν  για  το  σκοπό  αυτό  από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
   Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από τη Περιφέρεια Αττικής, μετά την προσκόμιση 
των σχετικών δικαιολογητικών και τη μεταβίβαση της σχετικής πίστωσης από το Υπουργείο 
Εσωτερικών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ: 
Πίνακας οικονομικής προσφοράς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
1. Γραφείο Περιφερειάρχη 
2. Δ/νση Προϋπολογισμού 
3. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ

ΕΙΔΩΝ ΜΕ 
ΦΠΑ

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 160

Αποδέχομαι όλους τους όρους της οικείας πρόσκλησης.
 

ΠΑΛΛΗΝΗ …………………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
…………………………………….

                                                                  (υπογραφή – σφραγίδα)
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