
 

                                                                                         
 

 

 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

Αρ.Μελέτης :37/2020 
 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 6.000,00€# 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση της 
τιμής 
CPV:48820000-2 (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ) 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
 Τεχνική Έκθεση 
 Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
 Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης 
 Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  
 
 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολογγι:30/06/22020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:11326 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 



 

 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια   κεντρικού εξυπηρετητή  (server)  προς αντικατάσταση 

παλαιοτέρου που θα καλύψει ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου . Το 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα μηχανογράφησης του Δήμου Μεσολογγίου φιλοξενείται σε 

Server στον 1ο όροφο του Δημαρχείου. Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι δέκα ετών, λειτουργεί 

αδιάλειπτά όλο το 24ωρο και είναι άμεση η ανάγκη αντικατάστασής του.  

Οι κύριοι λόγοι είναι ότι η βάση δεδομένων, λόγω του μεγάλου όγκου της  των εργασιών  , 

επιβραδύνει  την απόδοση  με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στους τερματικούς 

χρήστες και στους χρόνους εξυπηρέτησης αυτών. Επίσης μια ενδεχόμενη βλάβη λόγω της 

φυσιολογικής φθοράς την μηχανικών μερών του συστήματος (κυρίως των σκληρών δίσκων) θα 

δημιουργήσει παύση των κυριότερων λειτουργιών της διοίκησης (Πρωτόκολλο – Οικονομική 

υπηρεσία) με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Το κόστος για την αντικατάσταση του κεντρικού server έχει εγγραφεί στον φετινό προϋπολογισμό, 

ενώ με την αγορά του ο Δήμος θα έχει τα εξής σημαντικά οφέλη: 

 Θα αυξηθεί η απόδοση των χρηστών λόγω της μείωσης των χρόνων απόκρισης του 

προγράμματος. 

 Θα εξασφαλισθεί η σωστή αποθήκευση αλλά και αρχειοθέτηση των αντιγράφων ασφαλείας 

(Back Up) 

 

Ο εξυπηρετητής   θα  πρέπει  να  είναι  διεθνών  επώνυμων  εταιριών  με  τις  αντίστοιχες 
πιστοποιήσεις  και θα έχει εγγύηση λειτουργίας . 
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Ο  προμηθευτής  θα  έχει  την  υποχρέωση  της  τεχνικής  υποστήριξης   για το χρονικό διάστημα 

της  εγγυήσεως του κατασκευαστή. 

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  ανωτέρω  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  4.838,71  €  

πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.161,29 € δηλαδή συνολική δαπάνη  6.000,00 € και προέρχεται από πόρους  

του Δήμου. 

         Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: 
 

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει: 

 Τον    ΚΑ    10.7133.04    “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΔΣ 
39/20)”  του προϋπολογισμού έτους 2020 με ποσό 6.000,00 €.  

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με αριθμητικό κωδικό : 

 
 
                                            Cpv  

 
 
                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

                               
                                       48820000-2 

                             
                             Εξυπηρετητές  

 

                                                               Μεσολόγγι  30-06-2020 

 

                                                                                                                      θεωρήθηκε   

    Η συντάξας                                                                         Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

 

Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                                                                  Τσέλιου Ιωάννα  

 

 



 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
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                                                                    Γενικές απαιτήσεις 

 

      1.    Το  υπό προμήθεια είδος   θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο, και αρίστης ποιότητας 

και λειτουργικότητας, να πληρεί  τις παρούσες προδιαγραφές, καθώς επίσης και όλες τις οδηγίες 

ΕΕ και ΕΛΟΤ. 

 

        2.   Το προιόν    θα πρέπει   να   μην   παρουσιάζει   ελαττώματα   οφειλόμενα   σε   ελλιπή   

σχεδίαση,   ή πλημμελή   κατασκευή,   ή   ελαττωματικά   υλικά,   να   ανταποκρίνεται   δε   στις   

λειτουργίες,   τις προδιαγραφές  και  τις  χαρακτηριστικές  ιδιότητες,  που  αναφέρονται  στα  

διαφημιστικά  φυλλάδια του αναδόχου, στην προσφορά του και στις τροποποιήσεις που περιέχει 

η σύμβαση. 

 

         3.   Για το προιόν  θα γίνονται δεκτές προσφορές ισοδύναμες ή καλύτερες των απαιτήσεων 

(εφόσον δεν ξεπερνούν το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το κάθε είδος). Οι 

υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να  υποβάλλουν  προσφορά   για αντίστοιχα  προϊόντα  

τεκμηριώνοντας  με  τον  καλύτερο,  κατά  την κρίση  τους,  τρόπο  την  αντιστοιχία.  Σε  κάθε  

περίπτωση  το προσφερόμενο τελικό  προιόν   θα πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστές με 

πιστοποίηση ISO 9001. 

 

Ειδικές απαιτήσεις 

 

Το υπό προμήθεια είδος  θα πρέπει να τηρεί  κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες 

προδιαγραφές: 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
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Επεξεργαστής Intel® Xeon® Silver 4210 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz 

Μνήμη 32 GB 

Σκληρός δίσκος 

2x 480GB SSD Read Intensive 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive,3.5in 

HYB CAR 

6 X 4TB 7.2K RPM NLSAS 

Τύπος σκληρών δίσκων 3.5’’ SATA 

Hot swap Yes 

Τύπος θήκης Tower 

Δίκτυο Dual-Port 1GbE On-Board LOM 

Τροφοδοτικό Redundant Power Supply (1+1), 750W 

Αλλα Χαρακτηριστικά 

Chassis up to 8x 3.5” Hot Plug HDD, 

PERC H730P+ RAID Controller,  

2Gb NV Cache 

iDRAC9, Enterprise, 

Adapter, Full Height Dual, Hot-plug 

Λειτουργικό Windows Server 2019 Standard Edition ROK Kit 

Εγγύηση 5 έτη Basic Warranty - Next Business Day 

 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις ενέργειες προκειμένου  το νέο μηχάνημα  να είναι έτοιμο 

προς  χρήση και συγκεκριμένα: 

 

 Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (Windows) 

 Εγκατάσταση Oracle 



 Μεταφορά βάσεων δεδομένων 

 Παραμετροποίηση 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας 

 Επιτόπια επίσκεψη για εγκατάσταση στο χώρο του δημαρχείου 

 Παραμετροποίηση όλων των σταθμών εργασίας. 

 

Για να μην προκύψουν προβλήματα κατά την εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, 

όλες οι διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν σε ώρες που η υπηρεσίες του Δήμου θα είναι 

κλειστές. 

Ο ανάδοχος θα ολοκληρώσει το σύνολο της προμήθειας εντός πέντε ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 
 

                                                                Μεσολόγγι  30-06-2020 

                                                                                                                      θεωρήθηκε   

    Η συντάξας                                                                         Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

 

Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                                                                  Τσέλιου Ιωάννα  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Το παρόν τεύχος της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.& ΕΣΥ) αφορά τους 
γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια , σε 
συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών.  
Εφεξής ως εργοδότης ορίζεται ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Ανάδοχος δε ο 
αναδειχθησόμενος  μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας . 

    
Άρθρο 1Ο   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια κεντρικού εξυπηρετητή   (SERVER )  για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιερας Πόλης Μεσολογγίου. 
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια  του Δήμου,  έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό 
των έξι χιλιάδων  ευρώ  (6.000,00€). 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7133.04 όπως αυτοί προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020   του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  ως κάτωθι: 

 Κ.Α. 10.7133.04  ποσό #6.000,00€#  
 

Άρθρο 2Ο 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η παρούσα προμήθεια διέπετε από τις παρακάτω διατάξεις: 
1. Ο Ν. 3463/2006 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας. 
2. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). 
3. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

4. Tο άρθρο 107 του Ν. 4497/17, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα. 
5. Ο Ν. 4555/2018 

 
 

Άρθρο 3Ο 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία αυτής στην οποία προσαρτώνται είναι κατά σειρά ισχύος τα 
ακόλουθα: 

1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές 
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3. Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης 
5. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  

 
Άρθρο 4ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
Η εκτέλεση της προμήθειας    θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
 

Άρθρο 5Ο  
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και 
περιλαμβάνει όλα τα  στοιχεία, βάση του Ν. 4412/2016, και υπογράφεται και από τα δύο 
μέρη . 
 

 
ΆΡΘΡΟ 6Ο  

 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
 Ο Οικονομικός Φορέας  υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, 
τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης της 
προμήθειας . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Εάν ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης δεν τηρηθεί  τότε ο Δήμος μπορεί να 

καταγγείλει την σύμβαση. Εφόσον η  υπό εκτέλεση προμήθεια ,   όπως   αυτή    έχει   

προσδιοριστεί   από   το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης ,  δεν  πληρεί  τις  απαραίτητες  

τεχνικές  προδιαγραφές  και  τα  οριζόμενα,  στην παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων,  

χρονικά  πλαίσια,  με  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  έχοντας  ως αποτέλεσμα  την  μη  

τήρηση  των  ανωτέρω  και  την  πρόκληση  περαιτέρω  προβλημάτων  στην λειτουργία  των   

των  Υπηρεσιών,  όπως αυτό πιστοποιηθεί εγγράφως από τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς 

Τμήματος Προγραμματισμού ,Οργάνωσης και Πληροφορικής  του Δήμου, τότε ο Δήμος 

μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση. 

   ΑΡΘΡΟ 8Ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ  

Η παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 5 του Ν.4412/2016 

Κατά την διαδικασία παραλαβής του υλικού  διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής, σύμφωνα με το άρθρο 208 
παρ.2 του Ν.4412/2016 και η επιτροπή  παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής ή απόρριψης υλικών σύμφωνα με το άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/2016. 

Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  παραλάβει  το  υλικό  με  παρατηρήσεις  αναφέρει  στο  

σχετικό  πρωτόκολλο  τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης 



και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή 

όχι για τη χρήση που προορίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 208 του Ν. 

4412/2016 και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 5, 6, 7, 8, 9 του άρθρου 

208 του Ν.4412/2016. 

      ΑΡΘΡΟ 9Ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η πληρωμή θα γίνει  σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και με την 

προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ορίζονται  στο άρθρο 200 παρ. 4 & 6 του 

Ν.4412/2016 και όχι  πριν  την οριστική παραλαβή του υλικού . 

   ΑΡΘΡΟ 10Ο 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ   

Εφόσον   υπάρξει   αδικαιολόγητη   υπέρβαση   της   συμβατικής   προθεσμίας   εκτέλεσης   

της   προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του 

Ν4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εάν  κατά  την  παραλαβή  και  την  λειτουργία  των  υλικών,  αυτά  δεν  πληρούν  τους  

όρους  της  σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε  εφαρμόζεται οι 

διατάξεις, που αναφέρονται στα άρθρα 203,213 & 220 του Ν4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο 

 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης επιλύονται  
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως 
προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που 
γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια  δικαστήρια της έδρας του Δήμου Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου 
 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι 
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών . 

 
Επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού θα προσκομίσει ο υποψήφιος ανάδοχος: 

 

 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με την οποία θα δηλώνεται ότι ‘’ το προσφερόμενο είδος  πληρεί κατ’ 
ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  της υπηρεσίας ’’. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 
προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης 
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία. 

Η αρμόδια επιτροπή  έχει  τη δυνατότητα να ζητήσει  τις απαιτούμενες διευκρινίσεις  για την 
καλύτερη αξιολόγηση των προσφορών. 

Για τυχόν παραλείψεις που δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύει ό,τι προβλέπεται από τις 
διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. 

 

 
 
 

                                                                Μεσολόγγι  30-06-2020 

                                                                                                                      θεωρήθηκε   

 Η συντάξας                                                                                              Η Διευθύντρια  

                                                                                                       Οικονομικών Υπηρεσιών 
Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                                                                  Τσέλιου Ιωάννα  

          

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                          ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  CPV M.M  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€)  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ 

(SERVER) 

48820000-2 ΤΕΜ. 1 4.838,71 4.838,71 

    ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  

4.838,71 

    ΦΠΑ  (24%) 1.161,29 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ  

6.000,00 

 

                                                                Μεσολόγγι  30-06-2020 

                                                                                                                      θεωρήθηκε   

 Η συντάξας                                                                                              Η Διευθύντρια  

                                                                                                       Οικονομικών Υπηρεσιών 
Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                                                                  Τσέλιου Ιωάννα  

 

 
 
 
 

        

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολογγι:30/06/22020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:11326 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
 



                                                                       

                                          ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

                                                           

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  CPV M.M  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ 

(SERVER) 

48820000-2 ΤΕΜ. 1   

      

 

  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

…………………………………………………………………………………… 
 

 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  

………./……../2020 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

:……………………………………………………………………………………. 

 

Δ/ΝΣΗ…………………………………………………………………………… 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………

…………………………………………………………………………. 

 

 

                                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολογγι:…………………….. 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 


