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                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΔΑ:  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                      Ρόδος, 13-12-2019 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                   Αριθμ. Πρωτ: 2/68686 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                     
Τηλ: 22410-35445  

Πληρ: Ειρήνη Βασίλα          ΠΡΟΣ 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών 
4. Εμπορικό Επιμελητήριο 
5. Δ/νση Πληροφορικής & Ν. Τεχνολογιών  
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
(για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 
ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος 
με απόδειξη) 

                      

                
Θέμα :  «Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των cloud server  και server 

αδειών & πρωτοκόλλου» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 6245/2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Το Π.Δ. 80/2016. 

4) Το Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι» 

5) Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 

6) Το ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος του Κ.Α. 10-

6673.0001 και καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α  Α/1404.   

7) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005992803 2019-12-09 

8) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχει καταχωρηθεί το εγκεκριμένο 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ006020699 2019-12-12 

9) Το με αριθμό πρωτ. 2/68051/11-12-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη 

περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.  

10) Την απόφαση 4452/2019 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Α. Τη διενέργεια διαγωνισμού  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για 

την προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των cloud server και server 

αδειών & πρωτοκόλλου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), 

εκτιμώμενης αξίας 5.580,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., την 

Τετάρτη 18/12/2019  και καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς, ώρα 

9:30 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 

τηλ: 22410-35445. 

 

Β. Εγκρίνουμε την τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές της προμήθειας που 

περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας. 

 

Γ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη 

της προμήθειας της πρόσκλησης. Επίσης,  είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν 

μαζί με την προσφορά τους:  

 

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους 

όρους της Πρόσκλησης και β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο 

πρόσωπο τους της παραγράφου 1α   έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 

4412/2016.  

 Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλα τα ταμεία στα οποία 

καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος. Επίσης θα 

προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα οι εργοδότες στα αντίστοιχα ταμεία που 

ασφαλίζονται εφόσον είναι ατομικές οι εταιρείες  ή έχουν σχέση εργασίας με την 

εταιρεία. 

 Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 
Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα 

καταθέτουν ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για 

ΕΠΕ και πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να προκύπτει ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης με τις 

τροποποιήσεις του για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή το καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 

Δ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως 31-12-2019. 
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Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον μισθωτή ισόποσου εξοφλητικού 

τιμολογίου. 

 

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την 

ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση του 

αντικειμένου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 

 

                                                                                     Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

        Τηλέμαχος Καμπούρης 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η προμήθεια των  παρακάτω ανταλλακτικών για 

την εύρυθμη λειτουργία του server της εφαρμογής του πρωτοκόλλου, του server της 

εφαρμογής των αδειών του προσωπικού και του cloud server όπου πραγματοποιούνται τα 

backup όλων των δεδομένων των υπηρεσιών του Δήμου (αρ. αιτ. 13807). 
 

α

/

α 

Είδος Ποσότ

ητα 

τιμή 

μονάδας 
σε €1: 

Ενδεικτικό 

συνολικό 

κόστος σε 
€2: 

1 

 

RAID Controller 

Συμβατότητα διαύλου  PCIe 3.0 

Πλάτος PCIe διαύλου x8 

Ρυθμός μετάδοσης 

δεδομένων  12 Gb/s ανά θύρα 

Phys (Ενιαίες σειριακές 

θύρες) 4 

Βασική cache μνήμη ≥1024 MB DDR3 

Συνδέσεις. Εσωτερικές 

1 mini-SAS HD x4 (SFF-

8643) 

Μέγιστος αριθμός 

μονάδων δίσκου 

4 με απ'ευθείας σύνδεση 

(μέχρι 256 με επέκταση) 

Υποστήριξη περιβλήματος 

IBPI and SGPIO (Serial 

General Purpose 

Input/Output) 

Ενσωματωμένο ηχείο ΝΑΙ 

2 600 1.200 

                                                           
1
 Στην τιμή  δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%. 

2
 Στην τιμή  δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%. 
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Μονάδα προστασίας 

μηδενικής συντήρησης 

προσωρινής αποθήκευσης  

Microsemi Adaptec Flash 

Backup Module AFM-700 

(προαιρετικό, πωλείται 

ξεχωριστά) 

Πιστοποιήσεις CE 

Εγγύηση 3 Έτη 
 

2 

Σκληρός Δίσκος για χρήση NAS 

Χωρητικότητα 12TB, Τύπος δίσκου 3.5-inch, Interface 

SATA 6 Gb/s, Interface Transfer Rate240 MB/s, Cache 

(MB) 256, Performance Class 7200 RPM, Εγγύηση 

Κατασκεαστή ≥ 5 Έτη 

6 550 3.300 

Σύνολο 4.500€ 

ΦΠΑ 1.080€ 

Γενικό Σύνολο 5.580€ 
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