
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
      ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ          

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 14ης/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής.                                                    

                                                                                     
Αριθµός Απόφασης 138/16 

           Περίληψη 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισµού για την προµήθεια «Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Αλληλογραφίας, ∆ιαχείρισης Πρακτικών και Αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

∆ήµου Μεταµόρφωσης»  
 
 Στη Μεταµόρφωση Αττικής και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 05 Ιουλίου 2016, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
Μεταµόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα 
στις 01-7-2016. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής µετά τη διαπίστωση της νόµιµης 
απαρτίας, δεδοµένου ότι επί συνόλου 7 µελών βρέθηκαν παρόντα 5, ήτοι:     

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

Πρόεδρος:  Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας. 
Μέλη: Αθανασία Ακριώτη, Ευάγγελος Γαρούφος, Ευάγγελος Χειµώνας, Γεώργιος 
Χρονόπουλος. 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
Μέλη: Ευστράτιος Σαραούδας, Μιχάλης Χαρίσης.  
 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 
Ο κ. Ευάγγελος Χειµώνας αναπληρώνει την δικαιολογηµένη απούσα κ. Χριστίνα 

Αντωνοπούλου. 
 

κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή εισέρχεται σε συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του ∆ήµου Παρασκευή Σχοινά για την 
τήρηση των πρακτικών. 
       Ο Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο 
συζητήθηκε 8ο κατά σειρά, περί «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας 
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ‘’Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Αλληλογραφίας, ∆ιαχείρισης Πρακτικών και Αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 

Μεταµόρφωσης’’» και αναφέρει στο σώµα την εισήγηση του τµήµατος προµηθειών της 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής: 
 Σας διαβιβάζουµε τις µε αρ. πρωτ. 9117/16 τεχνικές προδιαγραφές της ∆/νσης 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών που αφορούν την προµήθεια ''Ολοκληρωµένου Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Αλληλογραφίας, ∆ιαχείρισης Πρακτικών και Αποφάσεων ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Μεταµόρφωσης'', προκειµένου να τις εγκρίνετε και να καθορίσετε τους 
όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού. 
 Σκοπός της εν λόγω προµήθειας είναι η επιτάχυνση όλων των διαδικασιών που 
αφορούν στην διαχείριση, διακίνηση, πρωτοκόλληση, υπογραφή και διεκπεραίωση πάσης 
φύσης εγγράφων που εισέρχονται και εξέρχονται, διακινούνται εσωτερικά στις υπηρεσίες 
του ∆ήµου Μεταµόρφωσης. 
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Η δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 24.800,00€, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 10.7134.0002 του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Η 
Οικονοµική Επιτροπή, µε τις υπ' αριθµ. 79/17-05-2016 (Α∆Α: Ω755ΩΚΒ-9ΘΞ) και 115/21-
06-2016 (Α∆Α: ΩΚΠΥΩΚΒ-ΕΓΛ) αποφάσεις της, διέθεσε την απαιτούµενη πίστωση. 
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας προϋπολογισµού: 

CPV ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) TEM ΑΞΙΑ (€) 

Προµήθεια Ολοκληρωµένου Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Αλληλογραφίας , ∆ιαχείρισης 
Πρακτικών και Αποφάσεων ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Μεταµόρφωσης 

Απεριόριστος 
αριθµός 
Χρηστών και 
Υπηρεσιών 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Χρηστών – 
διαχειριστών Συστήµατος 

∆έκα (10) Α/Η 

Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας του 
Συστήµατος 

∆έκα (10) Α/Η 

20.000,00 

48223000-7 

Επιτραπέζιος ∆ικτυακός Εκτυπωτής Ετικετών-
Barcode USB, RS232 και Ethernet 

Ένας (01) 
Εκτυπωτής 

 

  Καθαρή Αξία 20.000,00 

  Φ.Π.Α. 24% 4.800,00 

 
 

Γενικό 
Σύνολο 

24.800,00 

 Κατόπιν τούτου, παρακαλούµε  να αποφασίσετε: 
 Α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως καθορίζονται στην υπ' αρ. 
9117/16 συνηµµένη µελέτη της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
 Β) την πραγµατοποίηση της προµήθειας έπειτα από πρόχειρο διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,  

Γ) τον καθορισµό των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού, που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 
 α. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 5η Σεπτεµβρίου 2016 (05/09/2016) ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10:00π.µ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού στο δηµοτικό 
κατάστηµα. 

β. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, οδός Ι. Ράλλη 1 & ∆ηµαρχείου, µέχρι και την 5η Σεπτεµβρίου 
2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00π.µ.. Για περισσότερες πληροφορίες, αρµόδια 
υπάλληλος είναι η κ. Σχοινά Παρασκευή. 

γ. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα 
σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας. 

δ. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το σύνολο της 
προµήθειας. Προσφορά που θα αφορά µέρος µόνο των ποσοτήτων ή των ζητούµενων 
υπηρεσιών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ε. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη 
χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί - από την επιτροπή αξιολόγησης - ότι η προσφορά του 
πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές. 

στ. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µέσα 
σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία: 

• «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
  "Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Αλληλογραφίας, ∆ιαχείρισης Πρακτικών 
και Αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μεταµόρφωσης"» 

• Ο αριθµός της διακήρυξης 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

• Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν επί ποινή αποκλεισµού: 

Ι. Όλα  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 1% που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της 
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ,  ήτοι ∆ιακόσια Ευρώ #200,00€#.  
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2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριµένο επάγγελµα. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής µε την 
οποία θα δηλώνεται ότι: 
 -  ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
 - ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
 -  ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας. 
 - Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του 
διαγωνισµού. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι: 
- έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά 
αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο 
διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 
- δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
- κατέχει ISO 27001 και ISO 20000-1. 
  - το προσφερόµενο πρόγραµµα πληροί τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στον 
πίνακα συµµόρφωσης (βλ. Παράρτηµα Τεχνικών Προδιαγραφών). 
ΙΙ. Υποφάκελος σφραγισµένος µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
   Μέσα στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιέχεται αναλυτική τεχνική 
περιγραφή του προσφερόµενου είδους (προγράµµατος), η οποία θα αποδεικνύει τη 
συµφωνία αυτού µε τις απαιτήσεις της µελέτης. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
ΙΙΙ. Υποφάκελος σφραγισµένος µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 Μέσα στον υποφάκελο της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχεται η οικονοµική 
προσφορά του διαγωνιζόµενου. 

ζ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
ή συµβολαιογράφο. 

η. Ο χρόνος παράδοσης - τοποθέτησης του υπό προµήθεια συστήµατος ορίζεται 
σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 
 θ. Η πληρωµή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει µε εξόφληση του 100% 
της συµβατικής αξίας, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, µετά την οριστική 
παραλαβή τους και την έκδοση των σχετικών τιµολογίων, µε την έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

∆) Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δηµοτικού καταστήµατος και θα δηµοσιευθεί µια φορά στην τοπική ηµερήσια εφηµερίδα 
«Συνείδηση» και την εβδοµαδιαία εφηµερίδα «Χ-Τύπος». 
Ολόκληρη η διακήρυξη, µαζί µε λοιπά τεύχη του διαγωνισµού (τεχνική έκθεση, 
προϋπολογισµός, συγγραφή υποχρεώσεων) θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του 
∆ήµου (www.metamorfossi.gr) καθώς και στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr 
‘’Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων’’ (ΚΗΜ∆Σ). 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται 
σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

Ε) Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 
1) Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β/23-3-1993) απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 
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2) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

3) Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29/Α/19.03.2015) «Ρυθµίσεις 
για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την 
οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 

5) Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 παρ. 5 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 
160/Α/08.08.2014) : Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις 
 6) Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) : Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
 7) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «∆ιοικητικές 
Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές 
ρυθµίσεις» 

8) Την παράγραφο Ζ’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013): 
Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 40/46/2012, 4093/2012 και 4127/2013, για την 
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-2-2011 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 

9) Του Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 

10) Το Ν. 3861/13-07-2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010)  «Ενίσχυση της διαφάνειας 
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

11) Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους ∆ιατάκτες». 

12) Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
 13) Την υπ’ αριθµών 13289/15 (ΦΕΚ 1716/Β/17-8-2015) απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας ΄΄Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών 
εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου΄΄. 
 14) Tην παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/Α/27.05.2016) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», µε την οποία αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000) και αυξάνεται ο 
συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) 
στη φορολογητέα αξία από 1/6/2016. 

 
               Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού άκουσε τον Πρόεδρο της και λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
2. Την υπ’ αριθµ. 9117/2016 µελέτη της υπηρεσίας. 
3. Την εισήγηση του τµήµατος προµηθειών της ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

την οποία βρήκε ορθή, νόµιµη και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µετά από 
διαλογική συζήτηση. 
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Οµόφωνα Αποφασίζει 
 

 Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στην υπ’ αριθµ. 
9117/16 συνηµµένη µελέτη της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Εγκρίνει την  πραγµατοποίηση της προµήθειας έπειτα από πρόχειρο διαγωνισµό 
µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα 
µε τον παρακάτω πίνακα. 

CPV ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) TEM ΑΞΙΑ (€) 

Προµήθεια Ολοκληρωµένου Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Αλληλογραφίας , ∆ιαχείρισης 
Πρακτικών και Αποφάσεων ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Μεταµόρφωσης 

Απεριόριστος 
αριθµός 
Χρηστών και 
Υπηρεσιών 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Χρηστών – 
διαχειριστών Συστήµατος 

∆έκα (10) Α/Η 

Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας του 
Συστήµατος 

∆έκα (10) Α/Η 

20.000,00 

48223000-7 

Επιτραπέζιος ∆ικτυακός Εκτυπωτής Ετικετών-
Barcode USB, RS232 και Ethernet 

Ένας (01) 
Εκτυπωτής 

 

  Καθαρή Αξία 20.000,00 

  Φ.Π.Α. 24% 4.800,00 

 
 

Γενικό 
Σύνολο 

24.800,00 

 
Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού, που αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 
α. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 5η Σεπτεµβρίου 2016 (05/09/2016) ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 10:00π.µ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού στο δηµοτικό 
κατάστηµα. 

β. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, οδός Ι. Ράλλη 1 & ∆ηµαρχείου, µέχρι και την 5η Σεπτεµβρίου 
2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00π.µ.. Για περισσότερες πληροφορίες, αρµόδια 
υπάλληλος είναι η κ. Σχοινά Παρασκευή. 

γ. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα 
σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας. 

δ. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το σύνολο της 
προµήθειας. Προσφορά που θα αφορά µέρος µόνο των ποσοτήτων ή των ζητούµενων 
υπηρεσιών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ε. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη 
χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί - από την επιτροπή αξιολόγησης - ότι η προσφορά του 
πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές. 

στ. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µέσα 
σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία: 

• «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
  "Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Αλληλογραφίας, ∆ιαχείρισης Πρακτικών 
και Αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μεταµόρφωσης"» 

• Ο αριθµός της διακήρυξης 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

• Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν επί ποινή αποκλεισµού: 

Ι. Όλα  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 1% που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της 
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ,  ήτοι ∆ιακόσια Ευρώ #200,00€#.  
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριµένο επάγγελµα. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής µε την 
οποία θα δηλώνεται ότι: 
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 -  ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
 - ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
 -  ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας. 
 - Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του 
διαγωνισµού. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι: 
- έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά 
αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο 
διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 
- δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
- κατέχει ISO 27001 και ISO 20000-1. 
  - το προσφερόµενο πρόγραµµα πληροί τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στον 
πίνακα συµµόρφωσης (βλ. Παράρτηµα Τεχνικών Προδιαγραφών). 
ΙΙ. Υποφάκελος σφραγισµένος µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
   Μέσα στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιέχεται αναλυτική τεχνική 
περιγραφή του προσφερόµενου είδους (προγράµµατος), η οποία θα αποδεικνύει τη 
συµφωνία αυτού µε τις απαιτήσεις της µελέτης. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
ΙΙΙ. Υποφάκελος σφραγισµένος µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 Μέσα στον υποφάκελο της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχεται η οικονοµική 
προσφορά του διαγωνιζόµενου. 

ζ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
ή συµβολαιογράφο. 

η. Ο χρόνος παράδοσης - τοποθέτησης του υπό προµήθεια συστήµατος ορίζεται 
σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 
 θ. Η πληρωµή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει µε εξόφληση του 100% 
της συµβατικής αξίας, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, µετά την οριστική 
παραλαβή τους και την έκδοση των σχετικών τιµολογίων, µε την έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

∆) Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δηµοτικού καταστήµατος και θα δηµοσιευθεί µια φορά στην τοπική ηµερήσια εφηµερίδα 
«Συνείδηση» και την εβδοµαδιαία εφηµερίδα «Χ-Τύπος». 
Ολόκληρη η διακήρυξη, µαζί µε λοιπά τεύχη του διαγωνισµού (τεχνική έκθεση, 
προϋπολογισµός, συγγραφή υποχρεώσεων) θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του 
∆ήµου (www.metamorfossi.gr) καθώς και στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr 
‘’Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων’’ (ΚΗΜ∆Σ). 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται 
σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

Ε) Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 
1) Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β/23-3-1993) απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 

2) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

3) Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
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4) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29/Α/19.03.2015) «Ρυθµίσεις 
για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την 
οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 

5) Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 παρ. 5 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 
160/Α/08.08.2014) : Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις 
 6) Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) : Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
 7) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «∆ιοικητικές 
Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές 
ρυθµίσεις» 

8) Την παράγραφο Ζ’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013): 
Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 40/46/2012, 4093/2012 και 4127/2013, για την 
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-2-2011 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 

9) Του Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 

10) Το Ν. 3861/13-07-2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010)  «Ενίσχυση της διαφάνειας 
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

11) Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους ∆ιατάκτες». 

12) Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
 13) Την υπ’ αριθµών 13289/15 (ΦΕΚ 1716/Β/17-8-2015) απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας ΄΄Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών 
εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου΄΄. 
 14) Tην παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/Α/27.05.2016) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», µε την οποία αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000) και αυξάνεται ο 
συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) 
στη φορολογητέα αξία από 1/6/2016. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 138 
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

       Ο Πρόεδρος                                                               Τα µέλη    
Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας           Αθανασία Ακριώτη, Ευάγγελος Γαρούφος, 

Ευάγγελος Χειµώνας, Γεώργιος Χρονόπουλος. 
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