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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 
 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  25/2022 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 53.165,00€ ΜΕ ΦΠΑ 
 

Κ.Α.: 10.7134.002, 10.7134.003, 10.7134.004, 15.7135.008 

 

CPV: 
30213000-5 - Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

30232110-8 - Εκτυπωτές λέιζερ 

30213200-7 - Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 

48445000-9 - Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 

30144200-2 - Μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Αχαράβη, Κέρκυρα,2022 
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

 

 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού» 

 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

53.165,00€(με 24% ΦΠΑ) 

 

Χρηματοδότηση & Ίδιοι Πόροι 

(Κ.Α. 10.7134.002, 10.7134.003, 10.7134.004, 

15.7135.008) 

2022 &2023 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 25/2022 
 

Τίτλος : «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού» Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 2022 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ του Δήμου Βόρειας 

Κέρκυρας στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», επίσης αφορά την 

αναβάθμιση Η/Υ για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας καθώς και την 

προμήθεια φορητού υπολογιστή και εκτυπωτή για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου 

Βόρειας Κέρκυρας. Η αναβάθμιση θα γίνει με την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 

tablet, εκτυπωτές και σύστημα προτεραιότητας. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, TABLET ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ 
  

1 Tablet για Wallet Τεμάχιο 7 

2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Τεμάχιο 19 

3 Εκτυπωτής Έγχρωμος Τεμάχιο 3 

4 Εκτυπωτής Ασπρόμαυρος Τεμάχιο 1 

5 Tablet Αξιολόγησης  Τεμάχιο  4 

6 Σύστημα Προτεραιότητας Τεμάχιο 1 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
  

7 Φορητός Υπολογιστής  Τεμάχιο 1 

8 Εκτυπωτής Ασπρόμαυρος Τεμάχιο 1 

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
  

9 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Τεμάχιο 10 

 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 42.875,00€ 

(χωρίς Φ.Π.Α), ενώ η συνολική απαιτούμενη πίστωση συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, 

(24%) φτάνει το ποσόν των 53.165,00€. 



3 

Η παρούσα προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με την 

πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης.  

CPV: 
30213000-5 - Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

30232110-8 - Εκτυπωτές λέιζερ 

30213200-7 - Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 

48445000-9 - Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 

30144200-2 - Μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων 

 

Το ποσόν θα καλυφθεί από υπάρχουσες πιστώσεις : 
- Φορέας χρηματοδότησης για το Τμήμα 1, είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο 

πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 224/20-10-2022 όπου 
υπάρχουν εγγεγραμμένοι στους Κ.Α. 10.7134.003 και 10.7134.004 με ποσό 31.248,00€ και 
10.292,00€ αντίστοιχα και με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση 
της εφαρμογής gov.r wallet όπως αντιστ. Στα έσοδα Κ.Α.1324 (ΧΡΗΜ/ΣΗ Ταμείο 
ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)» και «Προμήθεια tablets για την Υλοποίηση Συστήματος 
διαχείρισης επισκεπτών όπως αντιστ. Στα έσοδα Κ.Α.1324 (ΧΡΗΜ/ΣΗ Ταμείο ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας)» αντίστοιχα. 

- Για το τμήμα 2, από ιδίους πόρους στον προϋπολογισμό  τρέχουσας χρήσης του Δήμου 

Βόρειας Κέρκυρας στον Κ.Α. 15.7135.008, με ποσό 1.500€ και με τίτλο «Προμήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Κέντρο Κοινότητας» του έτους 2022 για το 

Δήμο Βόρειας Κέρκυρας 

- Για το τμήμα 3, από ιδίους πόρους στον προϋπολογισμό  τρέχουσας χρήσης του Δήμου 

Βόρειας Κέρκυρας, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 5-7/2022 

ΑΔΑ:9ΨΩ646ΜΓΜΥ-ΔΝ2 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και στον 

Κ.Α.10.7134.002, με ποσό 5.000€ και με τίτλο «Προμήθεια υλικού εξοπλισμού 

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και συστημάτων» Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 2022 

- και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2023, του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 

καθώς η προμήθεια θα είναι συνεχιζόμενη για τον Κ.Α. 10.7134.002, με ποσό 5.540€ 

και με τίτλο «Προμήθεια υλικού εξοπλισμού ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και 

συστημάτων» 

-  

 

Συντάχθηκε & ελέγχθηκε 

Αχαράβη, 11/ 11 / 2022 

 

 

 

 

Γεώργιος Κιτσαράς 

ΔΕ Διοικητικού 

1.  

 

 

 

 

  

 

Θεωρήθηκε 

Αχαράβη,  11/ 11/2022 

Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 

 

 

Ιωάννης Πουλιάσης 

ΠΕ Οικονομικού  
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

 

 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού» 

 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

53.165,00€(με 24% ΦΠΑ) 

 

Χρηματοδότηση & Ίδιοι Πόροι 

(Κ.Α. 10.7134.002, 10.7134.003, 10.7134.004, 

15.7135.008) 

2022 &2023 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 25/2022 

 

Τίτλος : «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού» Δήμου Βόρειας Κέρκυρα 2022 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο:Αντικείμενο 

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ του 

Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», επίσης 

αφορά την αναβάθμιση Η/Υ για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 

καθώς και καθώς και την προμήθεια φορητού υπολογιστή και εκτυπωτή για το Κέντρο 

Κοινότητας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Η αναβάθμιση θα γίνει με την προμήθεια 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, tablet, εκτυπωτές και σύστημα προτεραιότητας. 

 

Αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ θα γίνει με την προμήθεια μηχανογραφικού 

εξοπλισμού (Η/Υ, Εκτυπωτών, tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet) για 

τους χρήστες των ΚΕΠ. Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών. Το σύστημα 

θα αποτελείται από το σύστημα εκτύπωσης του αριθμού προτεραιότητας καθώς και 

από τη μονάδα ενημέρωσης του πολίτη για τη σειρά προτεραιότητας. Μέσω web based 

εφαρμογής η οποία θα είναι hosted στο G-cloud θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες 

να κλείνουν ραντεβού στα επιλεγμένα ΚΕΠ και να παίρνουν αριθμό προτεραιότητας 

για την εξυπηρέτηση τους. Από την ίδια εφαρμογή θα μπορούν να ενημερώνονται τα 

στελέχη των ΚΕΠ για τα προγραμματισμένα ραντεβού. Η ίδια λειτουργικότητα θα 

διατίθεται και για τους πολίτες που επισκέπτονται τα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού. Προμήθεια 

tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους 

εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

O προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 53.165,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.  Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον 

προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 στους  Κ.Α 10.7134.002, 10.7134.003, 

10.7134.004, 15.7135.008 για τις ανάγκες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και στον 

προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2023, του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας καθώς η 

προμήθεια θα είναι συνεχιζόμενη για τον Κ.Α. 10.7134.002, με ποσό 5.540,00€ και με 

τίτλο «Προμήθεια υλικού εξοπλισμού ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και 

συστημάτων».  
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ΆΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες Διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού & η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις 

διατάξεις: 

• Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 

«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 

• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

• Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και τις διατάξεις. 

• Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και τις διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και της διατάξεις». 

• Της Π1/750/12-05-2014 «Εντάξης στο ΕΠΠ 2014 – Τροποποίηση στο ΕΠΠ 2013». 

• Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων» 

• Του N. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και τις διατάξεις» 

• Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 

2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών τις 

εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α’ 138/5-6-2003) 

• Του Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες» 

Τις ισχύουσες, καθώς και τις συναφείς ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Ορισμοί 

- Αναθέτουσες Αρχές (εφεξής Α.Α.): Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 

οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή  

περισσοτέρων από τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου (Α.Α. είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ). 

- «Δημόσιες συμβάσεις» και «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται 

οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ τους ή 

περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ 

αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την 

προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 

- «Οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή 

ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, 

προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 

-  «Προσφέρων» νοείται οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά. 

- «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το 

πληροφοριακό σύστημα, που αποτελεί μέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη 

συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις 
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και τις συμβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας 

παραγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (A’ 204) και το άρθρο 38. 

- «Συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος 

φορέα ή της ΚΑΑ και του αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα 

σχετικά έγγραφα της σύμβασης, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως 

τροποποιήσεις της συμφωνίας. 

- «Ανάδοχος» ή «εργολήπτης» ή «μελετητής» ή «προμηθευτής» ή «πάροχος 

υπηρεσιών» νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση 

κατασκευής έργου ή μελέτης έργου ή προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 

αντίστοιχα. 

- «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης 

για ανάθεση (Ε.Δ.Δ.)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο του Δήμου, για την 

παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, το οποίο συγκροτείται και 

λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 

πρώτο του Π.Δ. 28/2015. Αποτελείται από τρία (3) μέλη και τα πρακτικά που συντάσσει, 

ως έγγραφα οργάνου με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. 

- «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (Ε.Α.Ε.)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό 

όργανο του Δήμου, που γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί τυχόν ενστάσεων και προσφυγών 

μέχρι και την απόφαση κατακύρωσης. Συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο πρώτο του Π.Δ. 28/2015. 

Αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη και τα πρακτικά που συντάσσει, ως έγγραφα 

οργάνου με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 53.165,00€, περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

και η χρηματοδότηση προέρχεται από τους ιδίους πόρους Το ποσόν αυτό θα καλυφθεί από 

πιστώσεις: 
- Φορέας χρηματοδότησης για το Τμήμα 1, είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο 

πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 224/20-10-2022 όπου 
υπάρχουν εγγεγραμμένοι στους Κ.Α. 10.7134.003 και 10.7134.004 με ποσό 31.248,00€ και 
10.292,00€ αντίστοιχα και με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση 
της εφαρμογής gov.r wallet όπως αντιστ. Στα έσοδα Κ.Α.1324 (ΧΡΗΜ/ΣΗ Ταμείο 
ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)» και «Προμήθεια tablets για την Υλοποίηση Συστήματος 
διαχείρισης επισκεπτών όπως αντιστ. Στα έσοδα Κ.Α.1324 (ΧΡΗΜ/ΣΗ Ταμείο ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας)» αντίστοιχα. 

- Για το τμήμα 2, από ιδίους πόρους στον προϋπολογισμό  τρέχουσας χρήσης του Δήμου 

Βόρειας Κέρκυρας στον Κ.Α. 15.7135.008, με ποσό 1.500€ και με τίτλο «Προμήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Κέντρο Κοινότητας» του έτους 2022 για το 

Δήμο Βόρειας Κέρκυρας 

- Για το τμήμα 3, από ιδίους πόρους στον προϋπολογισμό  τρέχουσας χρήσης του Δήμου 

Βόρειας Κέρκυρας, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 5-7/2022 

ΑΔΑ:9ΨΩ646ΜΓΜΥ-ΔΝ2 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και στον 

Κ.Α.10.7134.002, με ποσό 5.000€ και με τίτλο «Προμήθεια υλικού εξοπλισμού 

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και συστημάτων» Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 2022 

- και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2023, του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 

καθώς η προμήθεια θα είναι συνεχιζόμενη για τον Κ.Α. 10.7134.002, με ποσό 5.540€ 
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και με τίτλο «Προμήθεια υλικού εξοπλισμού ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και 

συστημάτων». 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο :ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί µε Ηλεκτρονικό Ανοικτό 

Διαγωνισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με τις διατάξεις Ν.4412/2016  όπου   

τροποποιήθηκε Ν.4782/2021.  

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι πλέον συμφέρουσα προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις της παρούσας μελέτης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο :ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 

που οι οποίοι έχουν το δικαίωμα κατασκευής ή/και εμπορίας των της προμήθεια ειδών 

και είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος – μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 της γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, 

καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

 

 

Άρθρο 7ο : ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση 

της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 

αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 

προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό 

(ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
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άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–

Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση 

απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 

περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

 

 

Προϋπολογισμού μελέτης: 53.165,00€(συμπ. Φ.Π.Α. 24%) (ημερομηνία λήξης 

προθεσμίας υποβολής προσφορών / /2022) «Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική 

υπηρεσία ή τη γραμματεία» ΠΡΟΣΟΧΗ: Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη 

στοιχεία του αποστολέα (υποψήφιου ανάδοχου).  

Και θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους:  

  α) Υποφάκελος “Δικαιολογητικά Συμμετοχής”  

  β) Υποφάκελος “Οικονομική Προσφορά” 

 

 

Α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

Της απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος 

θα κληθεί να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 

• Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από 

το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

α) Τις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε.Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.ΚΕ.)  

β) Τις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
γ) Τις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο  εκπρόσωπο. 

 

• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του. 

• Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

• Για τα νομικά πρόσωπα στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προστίθενται και 

τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα- αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, 



9 

ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κ.λ.π. 

(καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ) με χρόνο έκδοσης έως τριάντα ημέρες πριν από την 

υποβολή της. 

• Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 

του κράτους εγκατάστασης. 

• Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης 

• Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του 

υποψήφιου προμηθευτή ότι τα προσφερόμενα από αυτόν της προμήθεια είδη, 

συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, καθώς και 

με τους όρους της παρούσας μελέτης. 

• Υπεύθυνη δήλωσή του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται από τους 

διαγωνιζόμενους οι επιχειρήσεις- παραγωγοί από τις οποίες θα προέρχονται όλα τα 

προσφερόμενα υλικά καθώς και η εμπορική τους ονομασία, καθώς και ότι τα 

προϊόντα διαθέτουν σήμανση CE (η σήμανση CE για όσα προϊόντα αυτή υφίσταται). 

Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, υπεύθυνη δήλωση θα 

πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως της το γνήσιο της υπογραφής και 

συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του 

υπογράφοντος. 

• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά-προδιαγραφές όλων των προσφερόμενων 

προϊόντων, της όπως αυτά αποτυπώνονται στα φυλλάδια των επιχειρήσεων 

παραγωγής της, ή της έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους, αντίστοιχα. 

 

Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα υποβληθεί μέσα σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο υποφάκελο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επί ποινή 

απαραδέκτου, η οικονομική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα αφορά στο σύνολο 

των ειδών. 

Η τιμή προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τόσο την ενδεικτική τιμή μονάδος ανά 

είδος, όσο και του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η τιμή μονάδας της 

προσφοράς του προμηθευτή για τα προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα 

είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια. 

 

 

 

Άρθρο 8ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Tablet για την χρήση της εφαρμογής gov.gr.wallet 

• Οθόνη τουλάχιστον 10 ιντσών 43  

• Μνήμη 128 GB  

• Ενσωματωμένη γραφίδα  
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• Σύνδεση μέσω WIFI 

 

2. H/Y για ΚΕΠ 

Ο προς Προμήθεια Η/Υ θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  

• Ανακοίνωση μοντέλου εντός του 2022  

• Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR  

• επεξεργαστή τύπου Intel Core i3-2100 12ης γενιάς ή ισοδύναμο άλλου 

κατασκευαστή  

• Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε GHz ≥ 3.3 ή ισοδύναμο άλλου 

κατασκευαστή   

• Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet)  

• Χωρητικότητα δίσκου (σε GB) >= 256 Gb  

• Ισχύς τροφοδοτικού >= 300 W  

• Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro ENG/GR με 

δυνατότητα αναβάθμισης σε Windows 11 pro 

• Οθόνη διαστάσεων ≥ 21.5” ανακοίνωσης εντός του 2021 

• Ενσύρματο ελληνικό πληκτρολόγιο USB 

• Ποντίκι τύπου USB 

 

3. Εκτυπωτής Έγχρωμος 

• ‘Εγχρωμο laser Α4 ή πολυμηχάνημα  

• Δικτυακό έγχρωμο scanner αυτόματα διπλής όψης 

• Μέγεθος χαρτιού Α3 -Α4 

• Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης >= 18 σελ./λεπτό για Α4 

• Ταχύτητα εκτύπωσης κατ’ ελάχιστον 24 σελίδες ανά λεπτό 

• Μνήμη εκτυπωτή τουλάχιστον 2048 Mb 

• Αυτόματος τροφοδότης σελίδων με χωρητικότητα κατ’ ελάχιστον 50 σελίδες 

• Ανάλυση Εκτύπωσης Έγχρωμο τουλάχιστον 2400 x 600 dpi  

• Δικτυακός εκτυπωτής με σύνδεση USB 2.0 & Ethernet 10/100/1000 Mbps 

• Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα : windows 

• Δύο κασέτες χαρτιού Α4, Α3 και τροχήλατη βάση 

• Αναλώσιμα μεγάλης διάρκειας πλήρες σετ τεσσάρων τόνερ 

 

4. Εκτυπωτής Ασπρόμαυρος 

• Ασπρόμαυρος laser Α4 ή πολυμηχάνημα  

• Δικτυακό έγχρωμο scanner αυτόματα διπλής όψης 

• Μέγεθος χαρτιού Α3 -Α4 

• Ταχύτητα εκτύπωσης κατ’ ελάχιστον 24 σελίδες ανά λεπτό  

• Αυτόματος τροφοδότης σελίδων με χωρητικότητα κατ’ ελάχιστον 50 σελίδες  

• Μνήμη εκτυπωτή τουλάχιστον 1024 Mb 

• Ανάλυση Εκτύπωσης Ασπρόμαυρο τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi 
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• Δικτυακός εκτυπωτής με σύνδεση USB 2.0 & Ethernet 10/100/1000 Mbps 

• Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα : windows 

• Δύο κασέτες χαρτιού Α4, Α3 και τροχήλατη βάση 

• Αναλώσιμα μεγάλης διάρκειας 

 

5. Tablet μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από 

τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των 

παρεχόμενων υπηρεσιών  

• Οθόνη τουλάχιστον 10 ιντσών  

• Μνήμη 32 GB  

• Σύνδεση μέσω WIFI 

 

 

6. Σύστημα Προτεραιότητας 

 

Α) Προδιαγραφές και Υπηρεσίες Λύσης 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Γενικές απαιτήσεις λύσης    

Για την παροχή λειτουργικότητας εισιτηρίου 

στα καταστήματα θα πληρούνται οι παρακάτω 

γενικές προϋποθέσεις: 

ΝΑΙ 

  

να υπάρχει συμβατότητα με το υφιστάμενο 

κεντρικό πληροφοριακό σύστημα επισκέψεων 

rantevou.kep.gov.gr 

ΝΑΙ 

  

να προσφέρονται λειτουργικότητες έκδοσης 

εισιτηρίου με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικά 

από το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα 

ΝΑΙ 

  

να υποστηρίζονται τα υφιστάμενα σενάρια 

χρήσης που είναι διαθέσιμα σε ΚΕΠ με πιλοτική 

χρήση εκδοτηρίων που είναι προσβάσιμα από 

το rantevou.gov.gr με δυνατότητα έκδοσης 

εισιτηρίων μέσω του κεντρικού πληροφοριακού 

συστήματος. 

ΝΑΙ 

  

να υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας στο g-cloud 

οποιοδήποτε κεντρικών λογισμικών πέραν 

αυτών που βρίσκονται εντός του συστήματος 

του εκδοτηρίου 

ΝΑΙ 

  

να υπάρχει αναλυτικός οδηγός διαχείρισης 

όλων των δυνατοτήτων της λύσης 
ΝΑΙ 
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2.Διαλειτουργικότητα    

να προσφερθεί δυνατότητα 

διαλειτουργικότητας μέσω API που θα 

παρασχεθεί και παραμετροποίησης λογισμικών 

εκδοτηρίων βάση οδηγιών διαλειτουργικότητας 

που θα επίσης θα παρασχεθεί για την 

ενημέρωση του υφιστάμενου πληροφοριακού 

συστήματος επισκέψεων των ΚΕΠ 

rantevou.kep.gov.gr 

ΝΑΙ 

  

να έχει δυνατότητα απομακρυσμένης έκδοσης 

ηλεκτρονικού εισιτηρίου πολίτη μέσω του 

rantevou.kep.gov.gr 

ΝΑΙ 

  

να έχει δυνατότητα αποστολής από το 

εκδοτήριο, δεδομένων επόμενου αριθμού 

προτεραιότητας και υφιστάμενου μέσου 

χρόνου αναμονής, προς το πληροφοριακό 

σύστημα επισκέψεων, με τρόπο και δομή που 

θα ζητηθεί από την αρχή 

ΝΑΙ 

  

να έχει δυνατότητα για λήψη δεδομένων από 

το πληροφοριακό σύστημα επισκέψεων προς 

το εκδοτήριο για την ακύρωση αριθμού 

προτεραιότητας 

ΝΑΙ 

  

να έχει την δυνατότητα δέσμευσης επόμενου 

αριθμού εισιτηρίου από το πληροφοριακό 

σύστημα επισκέψεων προς το εκδοτήριο 

ΝΑΙ 

  

να έχει την δυνατότητα διαχείρισης του 

τρέχοντα αριθμού εισιτηρίου (επόμενο / 

προηγούμενο) προς εξυπηρέτηση, μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος επισκέψεων 

ΝΑΙ 

  

να έχει δυνατότητα παραμετροποίησης των 

παραπάνω για την διαλειτουργικότητα με την 

υφιστάμενη υποδομή API του πληροφοριακού 

συστήματος επισκέψεων 

ΝΑΙ 

  

Δυνατότητα φιλοξενίας λογισμικού διαχείρισης 

διαλειτουργικότητας σε υποδομές G-Cloud της 

ΓΓΠΣ ή σε υποδομές του αναδόχου για 1 έτος. 

ΝΑΙ 

  

3.Χαρακτηριστικά εκδοτηρίου    

Επιδαπέδια τοποθέτηση ΝΑΙ   

Ελάχιστο μέγεθος οθόνης αφής 17’’    
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Τουλάχιστον 2 θύρες USB , 1 θύρα δικτύου 100 

Mbps και μπουτόν τροφοδοσίας και POWER ON 

/OFF στην πίσω πλευρά του εκδοτηρίου 

ΝΑΙ 

  

Υποστήριξη πολλαπλών Υπηρεσιών στην Οθόνη 

Αφής 
ΝΑΙ 

  

Δυνατότητα προσαρμογής διεπαφής στα 

υφιστάμενα εικαστικά πρότυπα του gov.gr 
ΝΑΙ 

  

να είναι εφικτή η λήψη έντυπου εισιτηρίου με 

την φυσική παρουσία του πελάτη 
ΝΑΙ 

  

Εκτύπωση Εισιτηρίου μέσω θερμικού εκτυπωτή 

πάχους χαρτιού 80mm 
ΝΑΙ 

  

Ενσωματωμένο Ηχείο εντός του εκδοτηρίου ΝΑΙ   

Λειτουργικό Σύστημα τουλάχιστον Windows 10 ΝΑΙ   

Λογισμικό έκδοσης εισιτηρίων ΝΑΙ   

Ενσύρματη και ασύρματη Επικοινωνία 

(Ethernet/Wi-Fi) 
ΝΑΙ 

  

Το εκδοτήριο να είναι και φορητό, λόγω 

πιθανών συνθηκών Covid -19 
ΝΑΙ 

  

Να παρασχεθεί φωτογραφία του εξοπλισμού ΝΑΙ   

Εμφάνιση ατόμων σε αναμονή και εκτιμώμενου 

χρόνου εξυπηρέτησης 
ΝΑΙ 

  

Υπολογισμός Ωραρίου Καταστήματος, ώστε να 

μην εκδίδει εισιτήρια όταν ο εκτιμώμενος 

χρόνος εξυπηρέτησης έχει υπερβεί το ωράριο 

Λειτουργίας του καταστήματος 

ΝΑΙ 

  

Δυνατότητα επικοινωνίας με 3rd Party 

Application μέσω API 

ΝΑΙ   

4.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

   

Μέγεθος Οθόνης τουλάχιστον 43'' ΝΑΙ   

Γωνία Θέασης(H/V): 178/178 ΝΑΙ   

Ανάλυση: UHD (3840 x 2160) ΝΑΙ   

Φωτεινότητα: 350nits ΝΑΙ   

Τοποθέτηση Οθόνης : Κάθετη/Οριζόντια ΝΑΙ   

Ώρες Λειτουργίας: 16/7 ΝΑΙ   

Τύπος Ηχείων: Built in Speaker ΝΑΙ   

Είσοδοι Βίντεο: 1 x Display Port, 1 x HDMI ΝΑΙ   

2x USB ΝΑΙ   

Ενσύρματη και Ασύρματη Επικοινωνία ΝΑΙ   

VESA Στήριξη ΝΑΙ   
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Ενσωματωμένος Controller επικοινωνίας με το 

σύστημα προτεραιότητας 

ΝΑΙ   

Βάση στήριξης με εύκαμπτους Βραχίονες για 

ρύθμιση απόστασης της οθόνης από τον τοίχο 

ΝΑΙ   

Συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα των 

κατασκευαστών συσκευών προβολής (Tizen, 

webOS κλπ.), καθώς και με όλα τα ευρέως 

διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα (MS 

Windows, Linux, Android, iOS κλπ.) με στόχο να 

υποστηρίζονται όλοι οι τύποι υποκείμενου 

εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

Health Monitoring Hardware και Software ΝΑΙ   

5.ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ    

Ελάχιστα Μέτρα: 60 ΝΑΙ   

Μέγιστα γραμμάρια: 70 ΝΑΙ   

6.ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ    

Δυνατότητα χρήσης σε υφιστάμενες οθόνες 

μέσω περιηγητή 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα φιλοξενίας στο G-Cloud κεντρικά ή 

φιλοξενία δωρεάν για 1 έτος από τον ανάδοχο 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε 

σελίδα στατιστικών 

Παραμετροποίηση layout στα πρότυπα 

ΝΑΙ   

 

 

Β) Περιγραφή απαιτήσεων υπηρεσιών:  

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Περιλαμβάνει: Την παραγγελία λήψη, προετοιμασία και έλεγχο εξοπλισμού και 

την αποστολή / παράδοση στα ΚΕΠ.  

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Περιλαμβάνει: Αποτύπωση αναγκών, καλωδιακής υποδομής και σημείων 

εξυπηρέτησης. Τοποθέτηση οθόνης σε τοίχο και καλωδίωση όπου κρίνεται 

απαραίτητο. Τοποθέτηση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εκδοτηρίου.  

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Περιλαμβάνει: Την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και προσαρμογή λογισμικού 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας. 

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Περιλαμβάνει: Την παραμετροποίηση λογισμικού για την διαλειτουργικότητα με 

το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα rantevou.kep.gov.gr  

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
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Περιλαμβάνει: Την εκπαίδευση χειριστών στις λειτουργικότητες του εξοπλισμού 

και των σχετικών διεπαφών χρήστη.  

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Περιλαμβάνει: Την εκτέλεση σεναρίων ελέγχου και πιστοποίηση ορθής 

λειτουργίας της τελικής λύσης. Την παρακολούθηση για ένα (1) μήνα, της ορθής 

λειτουργίας των συστημάτων. 

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
Περιλαμβάνει: Την ανάλυση, σχεδιασμό, εκτέλεση και παρακολούθηση πλάνο 

εργασιών. Τον συντονισμό με τα αρμόδια μέρη για την επιτυχή ολοκλήρωση. 
 

7. Φορητός Υπολογιστής  

Θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

• Laptop 15,6” 

• επεξεργαστή τύπου Intel Core i3-11ης γενιάς ή ισοδύναμο άλλου κατασκευαστή  

• RAM >= 8GB 

• ΔΙΣΚΟΣ SSD >= 256GB 

• Windows 10 Pro 

 

 

8. Εκτυπωτής Ασπρόμαυρος 

Το πολυλειτουργικό μηχάνημα MFP θα είναι με τεχνολογία εκτύπωσης Laser (ασπρόμαυρη), 

θα εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα και θα  παρέχει καθαρά και ευκρινή έγγραφα και 

αντίγραφα με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Το πολυμηχάνημα (MFP) θα είναι τελευταίας 

τεχνολογίας, αμεταχείριστο και θα συνοδεύεται με τα παρελκόμενα του. Η εγγύηση πρέπει 

να δίνεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος για όλα τα εξαρτήματά του. Οι 

απαιτούμενες προδιαγραφές του φαίνονται αναλυτικότερα στον παρακάτω πίνακα: 

A/A Περιγραφή Απαιτούμενη προδιαγραφή 

1 Τεχνολογία Laser 

2 Μέγεθος πρότυπο Α5, Α4 

3 Χρώμα εκτύπωσης Ασπρόμαυρο 

4 Ανάλυση εκτύπωσης πραγματικής ή και 
διευρυμένης  

600 x 600dpi, HQ1200(2400 x 600 dpi) 

6 Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας < 8.5 δευτερόλεπτα 

7 Δίσκος – συρτάρι  >= 1 

8 Χωρητικότητα δίσκων – συρταριών >=250 φύλλα (Μεγέθη Α5,Α4), με βάρος 
χαρτιού 60 – 90 gsm  

9 Σινιστώμενος Φόρτος εργασίας >=2.000 φύλλα/μήνα 

10 Ταχύτητα εκτύπωσης >=30 ppm A4 

11 Χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης  Ναι 
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12 Σύνδεση με Η/Υ Wired Network Interface 
 10 Base-T/100Base-TX Wirless Network 

IEEE 802.11b/g/n Hi-Speed USB 2.0,  

13 Γλώσσες Περιγραφής Σελίδας (Page 
Description Language) 

PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-
GL/Adobe® PostScript® 3™ 

14 Μνήμη συσκευής >=64MB 

15 Θύρα USB για εκτύπωση στο εμπρός μέρος Επιθυμητό 

16 Να δοθεί το λογισμικό εγκατάστασης Ναι 

17 Εγγύηση >=24 μήνες 

18 Να υπάρχει η δυνατότητα σύναψης 
συμβολαίου υποστήριξης που να καλύπτει 

αναλώσιμα ανταλλακτικά & εργασία. Το 
μηχάνημα να περιέχει τον πρώτο 

εργοστασιακό γραφίτη. 

Ναι 

 

 

9. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για Κέντρο Κοινότητας και για τις εγκαταστάσεις του 

Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 

 

Ο προς Προμήθεια Η/Υ θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  

• Ανακοίνωση μοντέλου εντός του 2022  

• Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR  

• επεξεργαστή τύπου Intel Core i5-12400 ή ισοδύναμο άλλου κατασκευαστή  

• Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε GHz ≥ 2.5 ή ισοδύναμο άλλου 

κατασκευαστή   

• Χωρητικότητα δίσκου (σε GB) >= 256 Gb  

• Τύπος μνήμης: DDR4 

• Αριθμός Πυρήνων >= 6 

• Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro ENG/GR με 

δυνατότητα αναβάθμισης σε Windows 11 pro 

• Οθόνη διαστάσεων ≥ 23.8” ανακοίνωσης εντός του 2021 

• Ενσύρματο ελληνικό πληκτρολόγιο USB 

• Ποντίκι τύπου USB 

 

 

Άρθρο 9ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• Προμήθεια και τοποθέτηση (μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και 

παραμετροποίηση)  στον χώρο που θα υποδείξει ο αρμόδιος υπάλληλος.  
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• Η εγγύηση των προϊόντων πρέπει να δίνεται από τον κατασκευαστή του 

προϊόντος για όλα τα εξαρτήματά του 

• Επί ποινή αποκλεισμού ο ανάδοχος θα πρέπει εντός 2 ωρών με φυσική 

παρουσία να προβεί στην επισκευή οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει μέσα 

στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 

 

Άρθρο 10ο: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

Δεν προβλέπεται καμία αναπροσαρμογή τιμών. 

Άρθρο 11ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα της Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν παράλληλης 

σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

 

Άρθρο 12ο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά 

την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 105 του 

Ν.4412/2016, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο, κατόπιν της παραλαβής του 

εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 13ο    : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες 

τουλάχιστον από την υποβολή της. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 14ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για οχτώ (8) μήνες με δυνατότητα παράτασης 

σύμφωνα της ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 της τροποποιήθηκε με το Ν. 

4782/2021. 

Άρθρο 15ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 16ο: ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία, τα προϊόντα δεν πληρούν τους όρους της 

σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει 

αυτά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 17ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η προθεσμία παράδοσης των υλικών  ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις που θα 

υποδείξει ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής του Δήμου, κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, με την έκδοση 

σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η 

παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στο Ν.4412/2016. Ο Δήμος διατηρεί 

το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της παραλαβής να λαμβάνει δείγματα από το προς 

παράδοση υλικό για έλεγχο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Άρθρο 18ο : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 53.165,00€με Φ.Π.Α. 24 % 

και θα βαρύνει τους κωδικούς:  

Κ.Α Περιγραφή Κ.Α. Ποσό (ευρώ) 

10.7134.002 Προμήθεια υλικού εξοπλισμού ηλεκτρονικών 
συγκροτημάτων και συστημάτων (2022) 

5.000,00€ 

10.7134.002 Προμήθεια υλικού εξοπλισμού ηλεκτρονικών 
συγκροτημάτων και συστημάτων (2023) 

5.540,00€ 

10.7134.003 Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση 
της εφαρμογής gov.r wallet όπως αντιστ. Στα έσοδα 
Κ.Α.1324 (ΧΡΗΜ/ΣΗ Ταμείο ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας) (2022) 

31.248,00€ 

10.7134.004 Προμήθεια tablets για την Υλοποίηση Συστήματος 
διαχείρισης επισκεπτών όπως αντιστ. Στα έσοδα 
Κ.Α.1324 (ΧΡΗΜ/ΣΗ Ταμείο ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας) (2022) 

10.292,00€ 

15.7135.008 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για το 
Κέντρο Κοινότητας (2022) 

1.500,00€ 

 

 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με 

την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, αφού προηγουμένως 

προσκομισθούν από τον προμηθευτή τα απαραίτητα τιμολόγια που θα συνοδεύονται 

από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής & όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους της νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις 

που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. 

Η αμοιβή θα καταβληθεί (σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016) αφού η 

προμήθεια παραληφθεί και τοποθετηθεί στο μέρος που θα υποδείξει ο αρμόδιος 

υπάλληλος του Δήμου και αφού προσκομιστούν από τον εντολοδόχο τα νόμιμα 

παραστατικά. 

Η πληρωμή θα γίνει µε την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την 

παραλαβή της προμήθειας, µε την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και 

αφού προσκομιστούν από τον εντολοδόχο, τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, της 

τροποποιήθηκε με την παρ.22 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

 

Άρθρο 19ο: ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους, της βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και 
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κρατήσεις που θα ισχύουν. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 

Άρθρο 20ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και 

ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή της, σύμφωνα με 

τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε 

διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα. 

 

 

Συντάχθηκε & ελέγχθηκε 

Αχαράβη, 11/ 11 / 2022 

 

 

 

 

Γεώργιος Κιτσαράς 

ΔΕ Διοικητικού 

2.  

 

 

 

 

  

 

Θεωρήθηκε 

Αχαράβη,  11/ 11/2022 

Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 

 

 

Ιωάννης Πουλιάσης 

ΠΕ Οικονομικού  
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

 

 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού» 

 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

53.165,00€(με 24% ΦΠΑ) 

 

Χρηματοδότηση & Ίδιοι Πόροι 

(Κ.Α. 10.7134.002, 10.7134.003, 10.7134.004, 

15.7135.008) 

2022 &2023 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 25/2022 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

1. Tablet για την χρήση της εφαρμογής gov.gr.wallet 

• Οθόνη τουλάχιστον 10 ιντσών 43  

• Μνήμη 128 GB  

• Ενσωματωμένη γραφίδα  

• Σύνδεση μέσω WIFI 

 

Τιμή ανά 1 τμχ: 500,00€ ολογράφως: Πεντακόσια ευρώ / τεμάχιο 

 

 

2. H/Y για ΚΕΠ 

Ο προς Προμήθεια Η/Υ θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  

• Ανακοίνωση μοντέλου εντός του 2022  

• Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR  

• επεξεργαστή τύπου Intel Core i3-2100 12ης γενιάς ή ισοδύναμο άλλου 

κατασκευαστή  

• Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε GHz ≥ 3.3 ή ισοδύναμο άλλου 

κατασκευαστή   

• Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet)  

• Χωρητικότητα δίσκου (σε GB) >= 256 Gb  

• Ισχύς τροφοδοτικού >= 300 W  

• Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro ENG/GR με 

δυνατότητα αναβάθμισης σε Windows 11 pro 

• Οθόνη διαστάσεων ≥ 21.5” ανακοίνωσης εντός του 2021 

• Ενσύρματο ελληνικό πληκτρολόγιο USB 

• Ποντίκι τύπου USB 

 

Τιμή ανά 1 τμχ: 800,00€ ολογράφως: Οχτακόσια ευρώ / τεμάχιο 
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3. Εκτυπωτής Έγχρωμος 

• ‘Εγχρωμο laser Α4 ή πολυμηχάνημα  

• Δικτυακό έγχρωμο scanner αυτόματα διπλής όψης 

• Μέγεθος χαρτιού Α3 -Α4 

• Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης >= 18 σελ./λεπτό για Α4 

• Ταχύτητα εκτύπωσης κατ’ ελάχιστον 24 σελίδες ανά λεπτό 

• Μνήμη εκτυπωτή τουλάχιστον 2048 Mb 

• Αυτόματος τροφοδότης σελίδων με χωρητικότητα κατ’ ελάχιστον 50 σελίδες 

• Ανάλυση Εκτύπωσης Έγχρωμο τουλάχιστον 2400 x 600 dpi  

• Δικτυακός εκτυπωτής με σύνδεση USB 2.0 & Ethernet 10/100/1000 Mbps 

• Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα : windows 

• Δύο κασέτες χαρτιού Α4, Α3 και τροχήλατη βάση 

• Αναλώσιμα μεγάλης διάρκειας πλήρες σετ τεσσάρων τόνερ 

 

Τιμή ανά 1 τμχ: 2.220,00€ ολογράφως: Δύο Χιλιάδες Διακόσια Είκοσι ευρώ / τεμάχιο 

 

 

4. Εκτυπωτής Ασπρόμαυρος 

• Ασπρόμαυρος laser Α4 ή πολυμηχάνημα  

• Δικτυακό έγχρωμο scanner αυτόματα διπλής όψης 

• Μέγεθος χαρτιού Α3 -Α4 

• Ταχύτητα εκτύπωσης κατ’ ελάχιστον 24 σελίδες ανά λεπτό  

• Αυτόματος τροφοδότης σελίδων με χωρητικότητα κατ’ ελάχιστον 50 σελίδες  

• Μνήμη εκτυπωτή τουλάχιστον 1024 Mb 

• Ανάλυση Εκτύπωσης Ασπρόμαυρο τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi 

• Δικτυακός εκτυπωτής με σύνδεση USB 2.0 & Ethernet 10/100/1000 Mbps 

• Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα : windows 

• Δύο κασέτες χαρτιού Α4, Α3 και τροχήλατη βάση 

• Αναλώσιμα μεγάλης διάρκειας 

Τιμή ανά 1 τμχ: 1.340,00€ ολογράφως: Χίλια Τριακόσια Σαράντα ευρώ / τεμάχιο 

 

 

5. Tablet μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων 

από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από 

αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών  

• Οθόνη τουλάχιστον 10 ιντσών  

• Μνήμη 32 GB  

• Σύνδεση μέσω WIFI 

Τιμή ανά 1 τμχ: 200,00€ ολογράφως: Διακόσια ευρώ / τεμάχιο 
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6. Σύστημα Προτεραιότητας 

 

Α) Προδιαγραφές και Υπηρεσίες Λύσης 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Γενικές απαιτήσεις λύσης    

Για την παροχή λειτουργικότητας εισιτηρίου 

στα καταστήματα θα πληρούνται οι παρακάτω 

γενικές προϋποθέσεις: 

ΝΑΙ 

  

να υπάρχει συμβατότητα με το υφιστάμενο 

κεντρικό πληροφοριακό σύστημα επισκέψεων 

rantevou.kep.gov.gr 

ΝΑΙ 

  

να προσφέρονται λειτουργικότητες έκδοσης 

εισιτηρίου με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικά 

από το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα 

ΝΑΙ 

  

να υποστηρίζονται τα υφιστάμενα σενάρια 

χρήσης που είναι διαθέσιμα σε ΚΕΠ με πιλοτική 

χρήση εκδοτηρίων που είναι προσβάσιμα από 

το rantevou.gov.gr με δυνατότητα έκδοσης 

εισιτηρίων μέσω του κεντρικού πληροφοριακού 

συστήματος. 

ΝΑΙ 

  

να υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας στο g-cloud 

οποιοδήποτε κεντρικών λογισμικών πέραν 

αυτών που βρίσκονται εντός του συστήματος 

του εκδοτηρίου 

ΝΑΙ 

  

να υπάρχει αναλυτικός οδηγός διαχείρισης 

όλων των δυνατοτήτων της λύσης 
ΝΑΙ 

  

2.Διαλειτουργικότητα    

να προσφερθεί δυνατότητα 

διαλειτουργικότητας μέσω API που θα 

παρασχεθεί και παραμετροποίησης λογισμικών 

εκδοτηρίων βάση οδηγιών διαλειτουργικότητας 

που θα επίσης θα παρασχεθεί για την 

ενημέρωση του υφιστάμενου πληροφοριακού 

συστήματος επισκέψεων των ΚΕΠ 

rantevou.kep.gov.gr 

ΝΑΙ 

  

να έχει δυνατότητα απομακρυσμένης έκδοσης 

ηλεκτρονικού εισιτηρίου πολίτη μέσω του 

rantevou.kep.gov.gr 

ΝΑΙ 
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να έχει δυνατότητα αποστολής από το 

εκδοτήριο, δεδομένων επόμενου αριθμού 

προτεραιότητας και υφιστάμενου μέσου 

χρόνου αναμονής, προς το πληροφοριακό 

σύστημα επισκέψεων, με τρόπο και δομή που 

θα ζητηθεί από την αρχή 

ΝΑΙ 

  

να έχει δυνατότητα για λήψη δεδομένων από 

το πληροφοριακό σύστημα επισκέψεων προς 

το εκδοτήριο για την ακύρωση αριθμού 

προτεραιότητας 

ΝΑΙ 

  

να έχει την δυνατότητα δέσμευσης επόμενου 

αριθμού εισιτηρίου από το πληροφοριακό 

σύστημα επισκέψεων προς το εκδοτήριο 

ΝΑΙ 

  

να έχει την δυνατότητα διαχείρισης του 

τρέχοντα αριθμού εισιτηρίου (επόμενο / 

προηγούμενο) προς εξυπηρέτηση, μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος επισκέψεων 

ΝΑΙ 

  

να έχει δυνατότητα παραμετροποίησης των 

παραπάνω για την διαλειτουργικότητα με την 

υφιστάμενη υποδομή API του πληροφοριακού 

συστήματος επισκέψεων 

ΝΑΙ 

  

Δυνατότητα φιλοξενίας λογισμικού διαχείρισης 

διαλειτουργικότητας σε υποδομές G-Cloud της 

ΓΓΠΣ ή σε υποδομές του αναδόχου για 1 έτος. 

ΝΑΙ 

  

3.Χαρακτηριστικά εκδοτηρίου    

Επιδαπέδια τοποθέτηση ΝΑΙ   

Ελάχιστο μέγεθος οθόνης αφής 17’’ ΝΑΙ   

Τουλάχιστον 2 θύρες USB , 1 θύρα δικτύου 100 

Mbps και μπουτόν τροφοδοσίας και POWER ON 

/OFF στην πίσω πλευρά του εκδοτηρίου 

ΝΑΙ 

  

Υποστήριξη πολλαπλών Υπηρεσιών στην Οθόνη 

Αφής 
ΝΑΙ 

  

Δυνατότητα προσαρμογής διεπαφής στα 

υφιστάμενα εικαστικά πρότυπα του gov.gr 
ΝΑΙ 

  

να είναι εφικτή η λήψη έντυπου εισιτηρίου με 

την φυσική παρουσία του πελάτη 
ΝΑΙ 

  

Εκτύπωση Εισιτηρίου μέσω θερμικού εκτυπωτή 

πάχους χαρτιού 80mm 
ΝΑΙ 

  

Ενσωματωμένο Ηχείο εντός του εκδοτηρίου ΝΑΙ   

Λειτουργικό Σύστημα τουλάχιστον Windows 10 ΝΑΙ   
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Λογισμικό έκδοσης εισιτηρίων ΝΑΙ   

Ενσύρματη και ασύρματη Επικοινωνία 

(Ethernet/Wi-Fi) 
ΝΑΙ 

  

Το εκδοτήριο να είναι και φορητό, λόγω 

πιθανών συνθηκών Covid -19 
ΝΑΙ 

  

Να παρασχεθεί φωτογραφία του εξοπλισμού ΝΑΙ   

Εμφάνιση ατόμων σε αναμονή και εκτιμώμενου 

χρόνου εξυπηρέτησης 
ΝΑΙ 

  

Υπολογισμός Ωραρίου Καταστήματος, ώστε να 

μην εκδίδει εισιτήρια όταν ο εκτιμώμενος 

χρόνος εξυπηρέτησης έχει υπερβεί το ωράριο 

Λειτουργίας του καταστήματος 

ΝΑΙ 

  

Δυνατότητα επικοινωνίας με 3rd Party 

Application μέσω API 

ΝΑΙ   

4.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

   

Μέγεθος Οθόνης τουλάχιστον 43'' ΝΑΙ   

Γωνία Θέασης(H/V): 178/178 ΝΑΙ   

Ανάλυση: UHD (3840 x 2160) ΝΑΙ   

Φωτεινότητα: 350nits ΝΑΙ   

Τοποθέτηση Οθόνης : Κάθετη/Οριζόντια ΝΑΙ   

Ώρες Λειτουργίας: 16/7 ΝΑΙ   

Τύπος Ηχείων: Built in Speaker ΝΑΙ   

Είσοδοι Βίντεο: 1 x Display Port, 1 x HDMI ΝΑΙ   

2x USB ΝΑΙ   

Ενσύρματη και Ασύρματη Επικοινωνία ΝΑΙ   

VESA Στήριξη ΝΑΙ   

Ενσωματωμένος Controller επικοινωνίας με το 

σύστημα προτεραιότητας 

ΝΑΙ   

Βάση στήριξης με εύκαμπτους Βραχίονες για 

ρύθμιση απόστασης της οθόνης από τον τοίχο 

ΝΑΙ   

Συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα των 

κατασκευαστών συσκευών προβολής (Tizen, 

webOS κλπ.), καθώς και με όλα τα ευρέως 

διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα (MS 

Windows, Linux, Android, iOS κλπ.) με στόχο να 

υποστηρίζονται όλοι οι τύποι υποκείμενου 

εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

Health Monitoring Hardware και Software ΝΑΙ   

5.ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ    
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Ελάχιστα Μέτρα: 60 ΝΑΙ   

Μέγιστα γραμμάρια: 70 ΝΑΙ   

6.ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ    

Δυνατότητα χρήσης σε υφιστάμενες οθόνες 

μέσω περιηγητή 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα φιλοξενίας στο G-Cloud κεντρικά ή 

φιλοξενία δωρεάν για 1 έτος από τον ανάδοχο 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε 

σελίδα στατιστικών 

Παραμετροποίηση layout στα πρότυπα 

ΝΑΙ   

 

 

Β) Περιγραφή απαιτήσεων υπηρεσιών:  

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Περιλαμβάνει: Την παραγγελία λήψη, προετοιμασία και έλεγχο εξοπλισμού και 

την αποστολή / παράδοση στα ΚΕΠ.  

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Περιλαμβάνει: Αποτύπωση αναγκών, καλωδιακής υποδομής και σημείων 

εξυπηρέτησης. Τοποθέτηση οθόνης σε τοίχο και καλωδίωση όπου κρίνεται 

απαραίτητο. Τοποθέτηση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εκδοτηρίου.  

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Περιλαμβάνει: Την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και προσαρμογή λογισμικού 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας. 

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Περιλαμβάνει: Την παραμετροποίηση λογισμικού για την διαλειτουργικότητα με 

το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα rantevou.kep.gov.gr  

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Περιλαμβάνει: Την εκπαίδευση χειριστών στις λειτουργικότητες του εξοπλισμού 

και των σχετικών διεπαφών χρήστη.  

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Περιλαμβάνει: Την εκτέλεση σεναρίων ελέγχου και πιστοποίηση ορθής 

λειτουργίας της τελικής λύσης. Την παρακολούθηση για ένα (1) μήνα, της ορθής 

λειτουργίας των συστημάτων. 

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Περιλαμβάνει: Την ανάλυση, σχεδιασμό, εκτέλεση και παρακολούθηση πλάνο 

εργασιών. Τον συντονισμό με τα αρμόδια μέρη για την επιτυχή ολοκλήρωση. 
 

Τιμή ανά 1 τμχ: 7.500,00€ ολογράφως: Εφτά Χιλιάδες Πεντακόσια ευρώ / τεμάχιο 

 

 

7. Φορητός Υπολογιστής  

Θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 
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• Laptop 15,6” 

• επεξεργαστή τύπου Intel Core i3-11ης γενιάς ή ισοδύναμο άλλου κατασκευαστή  

• RAM >= 8GB 

• ΔΙΣΚΟΣ SSD >= 256GB 

• Windows 10 Pro 

Τιμή ανά 1 τμχ: 565,00€ ολογράφως: Πεντακόσια Εξήντα Πέντε ευρώ / τεμάχιο 

 

8. Εκτυπωτής Ασπρόμαυρος 

Το πολυλειτουργικό μηχάνημα MFP θα είναι με τεχνολογία εκτύπωσης Laser (ασπρόμαυρη), 

θα εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα και θα  παρέχει καθαρά και ευκρινή έγγραφα και 

αντίγραφα με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Το πολυμηχάνημα (MFP) θα είναι τελευταίας 

τεχνολογίας, αμεταχείριστο και θα συνοδεύεται με τα παρελκόμενα του. Η εγγύηση πρέπει 

να δίνεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος για όλα τα εξαρτήματά του. Οι 

απαιτούμενες προδιαγραφές του φαίνονται αναλυτικότερα στον παρακάτω πίνακα: 

A/A Περιγραφή Απαιτούμενη προδιαγραφή 

1 Τεχνολογία Laser 

2 Μέγεθος πρότυπο Α5, Α4 

3 Χρώμα εκτύπωσης Ασπρόμαυρο 

4 Ανάλυση εκτύπωσης πραγματικής ή και 
διευρυμένης  

600 x 600dpi, HQ1200(2400 x 600 dpi) 

6 Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας < 8.5 δευτερόλεπτα 

7 Δίσκος – συρτάρι  >= 1 

8 Χωρητικότητα δίσκων – συρταριών >=250 φύλλα (Μεγέθη Α5,Α4), με βάρος 
χαρτιού 60 – 90 gsm  

9 Σινιστώμενος Φόρτος εργασίας >=2.000 φύλλα/μήνα 

10 Ταχύτητα εκτύπωσης >=30 ppm A4 

11 Χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης  Ναι 

12 Σύνδεση με Η/Υ Wired Network Interface 
 10 Base-T/100Base-TX Wirless Network 

IEEE 802.11b/g/n Hi-Speed USB 2.0,  

13 Γλώσσες Περιγραφής Σελίδας (Page 
Description Language) 

PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-
GL/Adobe® PostScript® 3™ 

14 Μνήμη συσκευής >=64MB 

15 Θύρα USB για εκτύπωση στο εμπρός μέρος Επιθυμητό 

16 Να δοθεί το λογισμικό εγκατάστασης Ναι 

17 Εγγύηση >=24 μήνες 
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18 Να υπάρχει η δυνατότητα σύναψης 
συμβολαίου υποστήριξης που να καλύπτει 

αναλώσιμα ανταλλακτικά & εργασία. Το 
μηχάνημα να περιέχει τον πρώτο 

εργοστασιακό γραφίτη. 

Ναι 

 

Τιμή ανά 1 τμχ: 310,00€ ολογράφως: Τριακόσια Δέκα ευρώ / τεμάχιο 

 

 

9. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για Κέντρο Κοινότητας και για τις εγκαταστάσεις 

του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 

 

Ο προς Προμήθεια Η/Υ θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  

• Ανακοίνωση μοντέλου εντός του 2022  

• Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR  

• επεξεργαστή τύπου Intel Core i5-12400 ή ισοδύναμο άλλου κατασκευαστή  

• Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε GHz ≥ 2.5 ή ισοδύναμο άλλου 

κατασκευαστή   

• Χωρητικότητα δίσκου (σε GB) >= 256 Gb  

• Τύπος μνήμης: DDR4 

• Αριθμός Πυρήνων >= 6 

• Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro ENG/GR με 

δυνατότητα αναβάθμισης σε Windows 11 pro 

• Οθόνη διαστάσεων ≥ 23.8” ανακοίνωσης εντός του 2021 

• Ενσύρματο ελληνικό πληκτρολόγιο USB 

• Ποντίκι τύπου USB 

 

Τιμή ανά 1 τμχ: 850,00€ ολογράφως: Οχτακόσια Πενήντα ευρώ / τεμάχιο 

 

 

Συντάχθηκε & ελέγχθηκε 

Αχαράβη, 11/ 11 / 2022 

 

 

 

 

Γεώργιος Κιτσαράς 

ΔΕ Διοικητικού 

3.  

 

 

 

 

  

 

Θεωρήθηκε 

Αχαράβη,  11/ 11/2022 

Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 

 

 

Ιωάννης Πουλιάσης 

ΠΕ Οικονομικού  
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

 

 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού» 

 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

53.165,00€(με 24% ΦΠΑ) 

 

Χρηματοδότηση & Ίδιοι Πόροι 

(Κ.Α. 10.7134.002, 10.7134.003, 10.7134.004, 

15.7135.008) 

2022 &2023 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 25/2022 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, TABLET ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ 
    

1 Tablet για Wallet 30213200-7 Τεμάχιο 4 500,00€ 2.000,00€ 

2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 30213000-5 Τεμάχιο 19 800,00€ 15.200,00€ 

3 Εκτυπωτής Έγχρωμος 30232110-8 Τεμάχιο 3 2.220,00€ 6.660,00€ 

4 Εκτυπωτής Ασπρόμαυρος 30232110-8 Τεμάχιο 1 1.340,00€ 1.340,00€ 

5 1. Tablet Αξιολόγησης 30213200-7 Τεμάχιο 4 200,00€ 800,00€ 

6 2. Σύστημα Προτεραιότητας 
48445000-9, 

30144200-2 
Τεμάχιο 1 7.500,00€ 7.500,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 33.500,00€ 

ΦΠΑ (24%) 8.040,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 41.540,00€ 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
    

7 
3. Φορητός Υπολογιστής 

(Laptop) 
30213000-5 Τεμάχιο 1 565,00€ 565,00€ 

8 4. Εκτυπωτής Ασπρόμαυρος 30232110-8 Τεμάχιο 1 310,00€ 310,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
875,00€ 

ΦΠΑ (24%) 
210,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 
1.085,00€ 

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
    

9 5. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 30213000-5 Τεμάχιο 10 850,00€ 8.500,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 8.500,00€ 

ΦΠΑ (24%) 2.040,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 10.540,00€ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 42.875,00€ 

ΦΠΑ (24%) 10.290,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 53.165,00€ 

 

 

Συντάχθηκε & ελέγχθηκε 

Αχαράβη, 11/ 11 / 2022 

 

 

 

 

Γεώργιος Κιτσαράς 

ΔΕ Διοικητικού 

4.  

 

 

 

 

  

 

Θεωρήθηκε 

Αχαράβη,  11/ 11/2022 

Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 

 

 

Ιωάννης Πουλιάσης 

ΠΕ Οικονομικού  
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

 

 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού» 

 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

53.165,00€(με 24% ΦΠΑ) 

 

Χρηματοδότηση & Ίδιοι Πόροι 

(Κ.Α. 10.7134.002, 10.7134.003, 10.7134.004, 

15.7135.008) 

2022 &2023 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 25/2022 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, TABLET ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ 
    

1 Tablet για Wallet 30213200-7 Τεμάχιο 4   

2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 30213000-5 Τεμάχιο 19   

3 Εκτυπωτής Έγχρωμος 30232110-8 Τεμάχιο 3   

4 Εκτυπωτής Ασπρόμαυρος 30232110-8 Τεμάχιο 1   

5 6. Tablet Αξιολόγησης 30213200-7 Τεμάχιο 4   

6 7. Σύστημα Προτεραιότητας 
48445000-9, 

30144200-2 
Τεμάχιο 1   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ (24%)  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1  

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
    

7 
8. Φορητός Υπολογιστής 

(Laptop) 
30213000-5 Τεμάχιο 1   

8 9. Εκτυπωτής Ασπρόμαυρος 30232110-8 Τεμάχιο 1   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ (24%)  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2  

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
    

9 10. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 30213000-5 Τεμάχιο 10   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ (24%)  
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ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ημερομηνία,    /    /2022 

Ο Προμηθευτής  

 

(Υπογραφή / Σφραγίδα 


