
 

 

 

 

 

 

ΜΕΛ ΕΤΗ  
 

«Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και tablets στο πλαίσιο της δράσης 

«Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:            155/2022 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  50.840,00  ευρώ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ:  Κανελλής Παναγιώτης  

 ΠΕ-Μηχανικός Η/Υ &   
      Πληροφορικής  
 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε) & 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

 

 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

  
1 .   Δ ι α κ ή ρ υ ξ η  
2 .   Σ υ γ γ ρ α φ ή  Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν  
3 .   Τ ε χ ν ι κ έ ς  Π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς  
4 .   Τ ι μ ο λ ό γ ι ο  
5 .   Π ρ ο μ έ τ ρ η σ η  
6 .   Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ό ς  Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  
7 .   Έ ν τ υ π ο  Π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  
8 .   Τ ε χ ν ι κ ή  Έ κ θ ε σ η  



 

 

 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 155/2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και 
tablets στο πλαίσιο της δράσης 

«Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» σύμφωνα 
με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε) & 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 
Άρθρο 1: Διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης 
προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 
1. του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 20 «Αναδιατυπώσεις άρθρων 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-2008) και τις διατάξεις 
της περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 
2. του N.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008): «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και 
ιδιαίτερα την 13η παρ. του άρθρου 20.  
3. του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα 
4. του N.3861/2010 (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 άλλες διατάξεις. 
5. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. του άρθρου 11 του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 
7. του N.4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
8. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” όπως ισχύει. 
9. του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι), ΦΕΚ/Α’/133/19-07-2018. 
10. του N.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων» 
11. των σχετικών προς τα ανωτέρω, νόμων, διαταγμάτων και εγκυκλίων. 

 
Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Διακήρυξη 
2. Συγγραφή υποχρεώσεων 
3. Η προσφορά του αναδόχου 
4. Τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνική Έκθεση 
5. Τιμολόγιο 
6. Προμέτρηση 
7. Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
8. Το Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο σύμβασης (ΕΕΕΣ) 



 

 
Άρθρο 3: Αντικείμενο της συγγραφής – Προϋπολογισμός - Τρόπος εκτέλεσης  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και 
tablets στο πλαίσιο της δράσης «Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, προϋπολογισμού 50.840,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η προμήθεια περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της 155/2022 μελέτης.  

Η χρηματοδότηση του Δήμου Αιγιαλείας θα λάβει την μορφή επιχορήγησης από το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων 
του οικονομικού έτους 2022 για ποσό 100,00 ευρώ, θα βαρύνει τον κωδικό 69-7134.002 και 
θα γίνει με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό. Το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού της 
προμήθειας ποσού 50.740,00 ευρώ, θα εγγραφεί και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2023. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό επί μέρους 
διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών ή για το σύνολο των ειδών). Ο 
διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και με χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.eprocurement.gov.gr και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 13 της Υ.Α. 56902/215/02-06-2017. 

Ο προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ομάδα ή για το σύνολο της 
προμήθειας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει στην προσφορά του όλα τα είδη της ομάδας και να 
προσφέρει τιμές για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή 
παρουσιάζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Προσφορά η οποία θα δίδεται για 
ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και θα επιφέρει αυτόματα 
την απόρριψη της προσφοράς του. 

 
Άρθρο 4: Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι 
είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 
προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.  

 
Άρθρο 5: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να 
καταθέσει μέχρι την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, η οποία ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα επί τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης. Συντάσσεται 
κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.  
 
Άρθρο 6: Διάρκεια σύμβασης 

Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται εντός 3 μηνών από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
Άρθρο 7: Παράδοση- Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών  

Η παραλαβή της προμήθειας τμηματικά ή συνολικά γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής της παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής του 
εξοπλισμού 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. Η επιτροπή 
συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης υλικών σύμφωνα με το άρθρο 208 
παρ.3 του Ν.4412/2016. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μέσα προκειμένου να 



 

εκτελέσει την παράδοση των ειδών, με έξοδα και ευθύνη του, χωρίς να δικαιούται καμιά 
πρόσθετη αποζημίωση για τον λόγο αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επιβαρυνθεί ο 
Δήμος από τυχόν ζημιές ή ατυχήματα που προκληθούν από το προσωπικό του αναδόχου κατά 
την παράδοση των ειδών, για την οποία φέρει εξ’ ολοκλήρου την αστική και ποινική ευθύνη. 

Εάν κατά την παραλαβή του εξοπλισμού διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές 
τεχνικές προδιαγραφές, ή τα προς προμήθεια είδη εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, η 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη της 
παραλαβής, ή τη μερική αυτής, ή την αντικατάσταση των ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 203, 213 και 220 του Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί προς 
τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας και να 
αντικαταστήσει τα είδη χωρίς καμία επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή, κατά το στάδιο 
παραλαβής ή κατά την χρησιμοποίηση τους. Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις προτάσεις 
της επιτροπής, εντός προθεσμίας (η οποία ορίζεται από την επιτροπή), ο Δήμος δικαιούται να 
προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 
πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Επίσης σε περίπτωση που 
κατά την εγκατάστασή του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα 
σε 15 ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά.  

Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού, από την ημερομηνία της παραγγελίας του από 
το Δήμο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 45 ημέρες. Για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, που 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, θα τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες και θα επιβληθούν 
οι νόμιμες κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016.  
 
Άρθρο 8: Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσμη παράδοση - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος ακόμα από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του 
που απορρέει από αυτή, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της 
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, ή δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 
τον εξοπλισμό, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στα άρθρα 203 και 206 του Ν.4412/2016. 

Επίσης η από μέρους του μειοδότη αθέτηση - μη πλήρης συμμόρφωση με τους όρους 
της παρούσης συγγραφής, της διακήρυξης και της υπογραφείσας σύμβασης παρέχει στην 
αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

Η έκπτωση του προμηθευτή έχει σαν συνέπεια: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
β) Την υποχρέωση του προμηθευτή να αποζημιώσει την αναθέτουσα αρχή για κάθε ζημία, 
θετική ή αποθετική, την οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, όταν η σύμβαση δεν 
υπογράφηκε ή ο εξοπλισμός δεν φορτώθηκε, παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 
αναθέτουσας αρχής που εκτελεί την σύμβαση ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και συσκευασμένος ανάλογα 
χωρίς φθορές. 

 
Άρθρο 9: Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας της προμήθειας θα γίνει τμηματικά με την έκδοση των 
σχετικών τιμολογίων και χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την μετά την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού-ειδών, στο όνομα του αναδόχου, τα οποία θα συνοδεύονται 
με τα νόμιμα προβλεπόμενα παραστατικά και δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο 
δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες του φορέα που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 10: Κρατήσεις 



 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του ΦΠΑ ο 
οποίος βαρύνει τον Δήμο. Τα έξοδα δημοσίευσης του αρχικού και τυχόν επαναληπτικού 
διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 11: Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Για κάθε είδος προβλέπεται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης σαφής 
περιγραφή του χρόνου και του τύπου της εγγύησης καλής λειτουργίας και υποστήριξης που 
απαιτείται. Προβλέπεται η αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών ή η πλήρης αντικατάστασή τους αν δεν είναι 
δυνατή η επιδιόρθωσή τους. Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας του 
εξοπλισμού της προμήθειας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβαίνει, με δικές του 
δαπάνες (έξοδα ανταλλακτικών εξαρτημάτων, μετακίνησης, μεταφοράς των ειδών κλπ) και μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα στην αποκατάσταση κάθε ανωμαλίας ή βλάβης που θα 
παρουσιαστεί στον εξοπλισμό και δε οφείλεται σε κακή χρήση του μηχανήματος και να 
αντικαταστήσει χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την 
αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος, αυτή βαρύνει 
τον προμηθευτή. 

 
Άρθρο 12: Τιμές 

Οι τιμές της προσφοράς των προς προμήθεια ειδών θα παραμένουν σταθερές καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Η τιμή μονάδας των ειδών θα 
συμπεριλαμβάνει τα πάσης φύσεως έξοδα όπως μεταφορικά, δαπάνες συσκευασίας, 
μεταφοράς-εκφόρτωσης κλπ.  
 
Άρθρο 13: Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.4782/2021 και 
συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα. 

 



 

 

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και 
tablets στο πλαίσιο της δράσης 

«Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» 
σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Ελλάδα 2.0» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε) & 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η παρούσα αφορά προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και tablets στο πλαίσιο της δράσης 

«Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Ελλάδα 2.0». 

Τα προμηθευόμενα είδη που αναφέρονται στην παρούσα θα πρέπει να είναι 

καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής, αρίστης ποιότητας και 

λειτουργικότητας. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απόδοση, η αξιοπιστία, η ευκολία χειρισμού 

τους και να αναφέρονται με σαφήνεια, οι χρόνοι εγγύησης και οι χρόνοι ανταπόκρισης για 

αντιμετώπιση των βλαβών. Όλα τα είδη θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές των 

ευρωπαϊκών προτύπων και να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας όπως ορίζεται στις 

απαιτήσεις για κάθε είδος. Θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 

Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας και τις οδηγίες της ΕΕ. Θα παραδοθούν στη συσκευασία 

που προβλέπει ο κατασκευαστής τους με τα σχετικά εγχειρίδια στην Ελληνική ή/και την 

Αγγλική γλώσσα. Στις τιμές των ειδών περιλαμβάνεται η μεταφορά και παράδοσή τους στην 

αποθήκη του Δήμου Αιγιαλείας. Τα μηχανήματα θα παραδοθούν στις συσκευασίες των 

κατασκευαστών τους, θα συνοδεύονται από όλα τα παρελκόμενα (καλώδια σύνδεσης, 

ρεύματος κλπ) και θα είναι έτοιμα προς χρήση. 

Ο προσφέρων - υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται για την πλήρη αποτύπωση των 

προσφερόμενων προϊόντων, να συμπληρώσει επί ποινή αποκλεισμού, πλήρως και ορθά τους 

κατωτέρω πίνακες τεχνικών προδιαγραφών – συμμόρφωσης και να δηλώνει ότι το 

προσφερόμενο είδος καλύπτει τη σχετική ελάχιστη προδιαγραφή – απαίτηση τεκμηριωμένο με 

προσκόμιση φυλλαδίου κατασκευαστή ή παραπομπή στην ιστοσελίδα. Στην περίπτωση και 

μόνο που κάποια τεχνική προδιαγραφή – απαίτηση δεν μπορεί να απαντηθεί στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, μπορούν να προσκομισθούν επιπλέον 

στοιχεία, τεχνικά εγχειρίδια ή έγγραφα. Η μη συμμόρφωση με τις ελάχιστες υποχρεωτικές 

απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Σε όλα τα είδη θα γίνονται δεκτές 

προσφορές ισοδύναμες ή καλύτερες των απαιτήσεων. 

Η προσφερόμενη εγγύηση - τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει: 

1. Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας 

για όλο το διάστημα της εγγύησης, 

2. Υπηρεσίες και εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών του προσφερόμενου 

εξοπλισμού, 

3. Τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, ή e-mail, 

4. Δωρεάν τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού και ανταλλακτικών στην περίοδο 

εγγύησης. 



 

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, 

εξυπακούεται ότι θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές και τη κείμενη νομοθεσία. 

 

1. Σταθεροί Υπολογιστές 12ης γενιάς με οθόνη πληκτρολόγιο και ποντίκι 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1 Μοντέλο / Κατασκευαστής Να αναφερθεί   

2 
Η κατασκευή και η συναρμολόγηση του 
συστήματος έχει γίνει σε εργοστάσιο 
κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001 

NAI 
  

3 Ανακοίνωση μοντέλου εντός του 2022 NAI   

4 
Πιστοποιήσεις και συμμόρφωση με 
πρότυπα: EPEAT Silver, TCO 9 ή 
νεότερο, RoHS, CE, ENERGY STAR 

NAI 
  

5 
Chipset Intel B660 ή AMD PRO565 
ισοδύναμο ή ανώτερο 

NAI 
  

6 

Επεξεργαστής Intel Core i5 τουλάχιστον 
12ης γενιάς (αριθμός πυρήνων >=6, 
συχνότητα λειτουργίας >=4.4GHz, Cache 
>= 18MB) ή AMD Ryzen R5 5xxx 
ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών 
χαρακτηριστικών και απόδοσης ή 
ισοδύναμο άλλου κατασκευαστή 

NAI 

  

7 
Μέγεθος κεντρικής μνήμης: 16 GB 
τουλάχιστον 

NAI 
  

8 
Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας≥ 
3200MHz 

NAI 
  

9 Total DIMM slots≥ 2 NAI   

10 
Κατά την παράδοση ένα (1) τουλάχιστον 
slot να είναι ελεύθερο 

NAI 
  

11 
Πλήθος προσφερόμενων σκληρών 
δίσκων ≥ 1 

NAI 
  

12 Χωρητικότητα δίσκου ≥ 256GB NAI   

13 Τεχνολογία δίσκου SSD PCIe M.2 NVMe NAI   

14 Να διαθέτει εσωτερικό DVD+/-RW NAI   

15 
Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 
10/100/1000 Mbps ≥ 1 

NAI 
  

16 

Audio-In, Audio-Out 
PCI Express 3.0 x16≥ 1 
PCI Express x1≥ 1 
Θύρες USB 2.0 ποσότητα≥ 2 
Θύρες USB 3.0 ποσότητα≥ 4 

NAI 

  

17 Ισχύς ≤ 200 Watt NAI   

18 Efficiency≥ 85% NAI   

19 Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου NAI   

20 Εσωτερικό ηχείο NAI   

21 

Έξοδοι σήματος on-board ή παρεχόμενες 
με εσωτερική κάρτα επέκτασης που θα 
πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιεί το 
graphics chipset του επεξεργαστή. 
Σχετικά με τη θύρα VGA αποδεκτή είναι 
και η λύση χρησιμοποίησης κατάλληλου 

NAI 

  



 

μετατροπέα, ο οποίος υποχρεωτικά θα 
αποτελεί προϊόν που παρέχεται από τον 
κατασκευαστή του μηχανήματος 
διαθέτοντας τον δικό του κωδικό 
προϊόντος του κατασκευαστή με χρήση 
ως τεκμηρίωσης είτε τεχνικού φυλλαδίου 
του κατασκευαστή, είτε επιστολής της 
κατασκευάστριας εταιρείας. 1x HDMI 
και (1x VGA ή 1x Display Port) 

22 
Πληκτρολόγιο USB ελληνικό του ιδίου 
κατασκευαστή 

NAI 
  

23 
Ποντίκι USB οπτικό του ιδίου 
κατασκευαστή 

NAI 
  

24 Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος  NAI   

25 
Προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα MS 
Windows 10 Pro GR 64bit ή νεότερο  

NAI 
  

26 
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα 
MS Windows 10 ή/και Linux 

NAI 
  

27 
Να υπάρχει ιστοσελίδα του 
κατασκευαστή με drivers συσκευών για 
MS Windows λειτουργικά 

NAI 
  

28 

Να υπάρχει η δυνατότητα μόνιμης 
πιστοποιημένης διαγραφής των 
δεδομένων του δίσκου SSD, είτε ως 
επιπλέον χαρακτηριστικό του BIOS είτε 
ως επιπρόσθετο λογισμικό. Στην 
περίπτωση χρήσης επιπρόσθετου 
λογισμικού αυτό είτε θα πρέπει να 
προέρχεται από τον κατασκευαστή του 
μηχανήματος, είτε, αν είναι άλλου 
κατασκευαστή, θα παρέχεται με σχετική 
άδεια χρήσης για τα πέντε (5) έτη της 
εγγύησης, δηλαδή δεν είναι αποδεκτή η 
λύση χρήσης λογισμικού freeware και, 
ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρχει 
δήλωση του κατασκευαστή ότι είναι 
συμβατό με το μηχάνημα 

NAI 

  

29 

Να υπάρχει εργαλείο του κατασκευαστή 
για προληπτική παρακολούθηση, 
αυτοματοποιημένο εντοπισμό 
προβλημάτων, ειδοποιήσεις και 
δημιουργία συμβάντων που αφορούν το 
σύστημα  

NAI 

  

30 

Ανταπόκριση για το hardware on-site 
next business day από τον 
κατασκευαστή (όχι μόνο από τον 
ανάδοχο), συμπεριλαμβανομένων 
ανταλλακτικών και εργασίας 

NAI 

  

31 
Χρονική διάρκεια της παραπάνω 
εγγύησης - τεχνικής υποστήριξης από 
τον κατασκευαστή≥ 5 έτη 

NAI 
  

32 
Η παραπάνω εγγύηση – τεχνική 
υποστήριξη να πιστοποιείται εγγράφως 

NAI 
  



 

με παραπομπή σε επίσημη δήλωση του 
κατασκευαστή του υλικού. Η πρωτότυπη 
επιστολή – δήλωση αυτή θα κατατεθεί 
επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς. 

33 

Οθόνη διαστάσεων ≥ 23” (ανακοίνωσης 
εντός του 2021) 

• Του ίδιου κατασκευαστή με τον 
σταθμό εργασίας 
• Τεχνολογία In-Plane Switching 
(IPS) ή VA 
• Τεχνολογίας LED Anti-Glare 
• Aspect Ratio 16:9 
• Ανάλυση ≥ 1920 x 1080 
• Είσοδοι σήματος VGA και 
(DisplayPort ή HDMI) 
• Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2 
• Contrast Ratio ≥ 1000:1 
• Response Time ≤ 5 ms 
• Colour depth ≥ 16.7 million 
• Pixel Pitch ≤ 0.28 mm 
• Viewing Angle (H / V) ≥ 178ο / 
178ο 
• Tilt Adjustable 
• Security Lock Slot 
• Power consumption (typical) στη 
μέγιστη φωτεινότητα ≤ 25 Watt 
• Πιστοποιήσεις ENERGYSTAR, 
EPEAT, TCO 8.0 ή νεότερο 
• Παρέχεται καλώδιο ρεύματος 
• Συνδέεται με τον Η/Υ απευθείας 
μέσω DisplayPort ή HDMI χωρίς 
χρήση adapter και να παρέχεται το 
σχετικό καλώδιο 
• Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία 
ή εναλλακτικά αποσπώμενα της ίδιας 
κατασκευάστριας με δυνατότητα 
στερέωσης επί της οθόνης κατόπιν 
ειδικής βάσης της ίδιας της 
κατασκευάστριας εταιρείας 

NAI 

  

34 
Εγγύηση από τον κατασκευαστή (όχι 
μόνο από τον ανάδοχο)≥ 3 Χρόνια 

NAI 
  

 
2 Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1 Οθόνη αφής τουλάχιστον 10 ιντσών  NAI   

2 Ανάλυση: 2560 x 1600 NAI   

3 

Επεξεργαστής: Qualcomm SM7225 
Snapdragon 750G 5G Octa-core (2 x 2.2 
GHz Kryo 570 και 6 x 1.8 GHz Kryo 570) 
τουλάχιστον ή ισοδύναμος  

NAI 

  

4 
Κάρτα γραφικών: Adreno 619 ή 
ισοδύναμη 

NAI 
  



 

5 Χωρητικότητα: 128 GB τουλάχιστον NAI   

6 Μνήμη: 4 GB Ram τουλάχιστον NAI   

7 
Κάμερα: 8.0 MP με αυτόματη εστίαση 
(πίσω) και 5.0 MP (εμπρόσθια κάμερα). 

NAI 
  

8 

Αισθητήρες: αισθητήρας επιτάχυνσης, 
γυροσκοπικός αισθητήρας, 
γεωμαγνητικός αισθητήρας, αισθητήρας 
Hall, αισθητήρας φωτισμού 

NAI 

  

9 
Συνδεσιμότητα: USB 3.2 (type-C), 
microSD (έως και 1 TB), 1 x nano-SIM. 

NAI 
  

10 
Δίκτυο: Wifi 802.11a/b/g/n/ac/ax 
2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO, 3G/4G 
(LTE)/5G (data only), Bluetooth 5.0 

NAI 
  

11 

Άλλες λειτουργίες: Ενσωματωμένος 
δέκτης GPS, GLONASS, BeiDou, 
Galileo. λειτουργία με S PEN που 
περιλαμβάνει η συσκευασία 

NAI 

  

12 Ήχος: 2 ηχεία με ήχο AKG, Dolby Atmos NAI   

13 
Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία: 
Lithium polymer, 10.090 mAh 

NAI 
  

14 Λειτουργικό: Android 11 ή Windows 10. NAI   

15 Εγγύηση  ≥2 έτη   

 
 
3 Tablets για την υπογραφή εγγράφων από τους πολίτες 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1 Οθόνη αφής τουλάχιστον 10 ιντσών  NAI   

2 Ανάλυση: 1920 x 1200  NAI   

3 
Επεξεργαστής: Octa-core στα 2GHz 
τουλάχιστον 

NAI 
  

4 Χωρητικότητα: 64 GB τουλάχιστον  NAI   

5 Μνήμη: 4 GB RAM τουλάχιστον  NAI   

6 
Κάμερα: 8.0 Mpixels (πίσω) και 5.0 
Mpixels (εμπρόσθια κάμερα) 

NAI 
  

7 
Συνδεσιμότητα: 1 x USB (type-C) 2.0, 1 x 
Micro SD (έως 1 TB), 1 x 3.5 mm audio 
jack  

NAI 
  

8 
Ασύρματη επικοινωνία: Wi-Fi (802.11 
a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 

NAI 
  

9 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: 
Ενσωματωμένος δέκτης GPS με 
GLONASS, Galileo, QZSS, 
ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνο  

NAI 

  

10 
Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
Li-polymer 7.040 mAh  

NAI 
  

11 Λειτουργικό: Android 11  NAI   

12 Ενσωματωμένη γραφίδα  NAI   

13 Εγγύηση  ≥2 έτη   

 
 

4. Ασπρόμαυρο  Πολυλειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, Εκτυπωτής, Scanner  
Τύπου Α 



 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1 
Ταχύτητα εκτύπωσης/αντιγραφής >=35 
σελ. Α4 ανά λεπτό 

NAI   

2 Μέγεθος αντιγράφου έως Α3 NAI   

3 
Μηνιαίος κύκλος εργασιών 150.000 εκτ.  
(ως μέγιστο όριο) 

NAI   

4 
Να λειτουργεί με ρεύμα 220/230 V/50 ΗΖ 
χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης. 

NAI   

5 

Τροφοδοσία χαρτιού αντιγραφής: να 
διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις 
εμπρόσθιους δίσκους τροφοδοσίας 
χαρτιού, συνολικής χωρητικότητας 
τουλάχιστον 3.000 φύλλα  Α4,A3 καθώς 
και ενσωματωμένη εργοστασιακή βάση. 

NAI   

6 

Βοηθητικός δίσκος (ByPass) 
χωρητικότητας 100 φύλλων τουλάχιστον, 
πλήρως ρυθμιζόμενος για μεγέθη Α4 και 
Α3  

NAI   

7 Zoom σμίκρυνση / μεγέθυνση 25 - 400% NAI   

8 
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής 
όψης μονού περάσματος (singlepass), 
χωρητικότητας τουλάχιστον 120 φύλλων 

NAI   

9 
Μνήμη >= 4 GB και 2πυρηνο 
επεξεργαστή>=1Ghz 

NAI   

10 
Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100/1000 
Base-T, High-speed USB 3.0 

NAI   

11 
Γλώσσες επικοινωνίας PDF, PCL5c,6, 
ΑdobePostScript3 

NAI   

12 Ανάλυση  >=1200X1200 dpi NAI   

13 
Ανάλυση σάρωσης >= 600 x 600, μορφή 
σάρωσης PDF / JPEG 

NAI   

14 
Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία 
<=0,8Κwh 

NAI   

15 
Έγχρωμη οθόνη επαφής με μηνύματα 
και στην ελληνική γλώσσα 

NAI   

16 Εγγύηση  ≥1 έτος   

 

5. Ασπρόμαυρο  Πολυλειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, Εκτυπωτής, Scanner  
Τύπου Β 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1 
Ταχύτητα εκτύπωσης/αντιγραφής >=30 
σελ. Α4 ανά λεπτό 

NAI   

2 Μέγεθος αντιγράφου έως Α3 NAI   

3 
Μηνιαίος κύκλος εργασιών 120.000 εκτ. 
(ως μέγιστο όριο) 

NAI   

4 
Να λειτουργεί με ρεύμα 220/230 V/50 ΗΖ 
χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης 

NAI   

5 

Τροφοδοσία χαρτιού αντιγραφής: να 
διαθέτει τουλάχιστον δυο εμπρόσθιους 
δίσκους τροφοδοσίας χαρτιού, 
χωρητικότητας 520 φύλλων έκαστος Α4, 
A3 καθώς και ενσωματωμένη 

NAI   



 

εργοστασιακή βάση 

6 

Βοηθητικός δίσκος (ByPass) 
χωρητικότητας 100 φύλλων τουλάχιστον, 
πλήρως ρυθμιζόμενος για μεγέθη Α4 και 
Α3  

NAI   

7 Zoom σμίκρυνση / μεγέθυνση 25 - 400% NAI   

8 
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής 
όψης μονού περάσματος (singlepass), 
χωρητικότητας τουλάχιστον 120 φύλλων 

NAI   

9 
Μνήμη >= 4 GB και σκληρός δίσκος 
>=200 GB 

NAI   

10 
Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100/1000 
Base-T, High-speed USB 3.0 

NAI   

11 
Γλώσσες επικοινωνίας PDF, PCL5e,6, 
ΑdobePostScript3 

NAI   

12 Ανάλυση >=1200*1200 dpi NAI   

13 
Ανάλυση σάρωσης >= 600 x 600, μορφή 
σάρωσης PDF / JPEG κατανάλωση 
ισχύος σε λειτουργία <=0,6Κwh 

NAI   

14 
Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία 
<=0,6Κwh 

NAI   

15 
Έγχρωμη οθόνη επαφής με μηνύματα 
και στην ελληνική γλώσσα 

NAI   

16 Εγγύηση  ≥1 έτος   

 

6. Ασπρόμαυρο  Πολυλειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, Εκτυπωτής, Scanner  
Τύπου Γ 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1 
Ταχύτητα εκτύπωσης/αντιγραφής >=25 
σελ. Α4 ανά λεπτό 

NAI   

2 Μέγεθος αντιγράφου έως Α3 NAI   

3 
Μηνιαίος κύκλος εργασιών 50.000 εκτ. 
(έως μέγιστο όριο) 

NAI   

4 
Να λειτουργεί με ρεύμα 220/230 V/50 ΗΖ 
χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης 

NAI   

5 

Αποθήκη τροφοδοσίας χαρτιού 
εκτύπωσης χωρητικότητας 250 φύλλων 
Βοηθητικός δίσκος (ByPass) 
χωρητικότητας 100 φύλλων τουλάχιστον, 
πλήρως ρυθμιζόμενοι για μεγέθη Α4 και 
Α3  

NAI   

6 Zoom σμίκρυνση / μεγέθυνση 25 - 400% NAI   

7 
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής 
όψης, χωρητικότητας τουλάχιστον 100 
φύλλων 

NAI   

8 Μνήμη >= 1,5 GB  NAI   

9 
Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100 Base-T,  
High-speed USB 2.0 

NAI   

10 
Γλώσσες επικοινωνίας PCL6, 
ΑdobePostScript3 

NAI   

11 Ανάλυση  >=1200 dpi NAI   

12 Ανάλυση σάρωσης >= 600 x 600, μορφή NAI   



 

σάρωσης PDF / JPEG  

13 
Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία 
<=1,1Kw 

NAI   

14 Εγγύηση  ≥1 έτος   

 



 

 

 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 155/2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και 
tablets στο πλαίσιο της δράσης 

«Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» 
σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Ελλάδα 2.0» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε) & 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ  
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

 Αφορά την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και tablets στο πλαίσιο της δράσης 

«Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Ελλάδα 2.0 όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι αναφερόμενες τιμές 

διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε ο Δήμος στις διαθέσιμες τιμές της αγοράς σε 

αντίστοιχο εξοπλισμό και είδη.  

Συγκεκριμένα: 

Άρθρο Α.1: Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 12ης γενιάς με οθόνη, πληκτρολόγιο 
και ποντίκι 

Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 800,00 € 
Οκτακόσια ευρώ 

Άρθρο Α.2: Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet 

Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 500,00 € 
Πεντακόσια ευρώ 

Άρθρο Α.3: Tablets για την υπογραφή εγγράφων από τους πολίτες   

Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 200,00 € 
Διακόσια ευρώ 

Άρθρο Β.1: Ασπρόμαυρο Πολυλειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, 
Εκτυπωτής, Scanner  Τύπου Α 

Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 4.400,00 € 
Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 

Άρθρο Β.2: Ασπρόμαυρο Πολυλειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, 
Εκτυπωτής, Scanner  Τύπου Β 

Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 2.000,00 € 
Δύο χιλιάδες ευρώ 

Άρθρο Β.1: Ασπρόμαυρο Πολυλειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, 
Εκτυπωτής, Scanner  Τύπου Γ 

Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 800,00 € 
Οκτακόσια ευρώ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 155/2022

                                                                                                                                      ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ

Μ/Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ

Α.1
30213000-5 Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 12ης 

γενιάς με οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι 31
TEM.

800,00 24800,00

Α.2
30213200-7 Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr 

wallet

6 TEM. 500,00 3000,00

Α.3
30213200-7 Tablets για την υπογραφή εγγράφων από τους 

πολίτες

6 TEM. 200,00 1200,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 29000,00

Β.1

30121100-4 Ασπρόμαυρο  Πολυλειτουργικό 

Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, Εκτυπωτής, 

Scanner  Τύπου Α

1 TEM. 4400,00 4400,00

Β.2 30121100-4 Ασπρόμαυρο  Πολυλειτουργικό 

Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, Εκτυπωτής, 

Scanner  Τύπου Β

3 TEM. 2000,00 6000,00

Β.3

30121100-4 Ασπρόμαυρο  Πολυλειτουργικό 

Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, Εκτυπωτής, 

Scanner  Τύπου Γ

2 TEM. 800,00 1600,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 12000,00

41000,00

9840,00

50840,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε) & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και tablets στο πλαίσιο της δράσης «Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» σύμφωνα με το 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

ΦΠΑ 24%:

ΣΥΝΟΛΟ:

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ και TABLETS

ΟΜΑΔΑ Β: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μερικό Σύνολο Α και Β:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 155/2022

                                                                                                                                      ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ

Μ/Μ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ

Α.1
30213000-5 Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 12ης 

γενιάς με οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι 31
TEM.

Α.2
30213200-7 Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr 

wallet

6 TEM.

Α.3
30213200-7 Tablets για την υπογραφή εγγράφων από τους 

πολίτες

6 TEM.

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α

Β.1

30121100-4 Ασπρόμαυρο  Πολυλειτουργικό 

Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, Εκτυπωτής, 

Scanner  Τύπου Α

1 TEM.

Β.2 30121100-4 Ασπρόμαυρο  Πολυλειτουργικό 

Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, Εκτυπωτής, 

Scanner  Τύπου Β

3 TEM.

Β.3

30121100-4 Ασπρόμαυρο  Πολυλειτουργικό 

Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, Εκτυπωτής, 

Scanner  Τύπου Γ

2 TEM.

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

………………………………………..

(Υπογραφή- Σφραγίδα)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ και TABLETS

ΟΜΑΔΑ Β: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΦΠΑ 24%:

ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΠΑ 24%:

ΣΥΝΟΛΟ:

Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και tablets στο πλαίσιο της δράσης «Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» σύμφωνα με το 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε) & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ



 

 

 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 155/2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και 
tablets στο πλαίσιο της δράσης 

«Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» σύμφωνα 
με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε) & 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ   

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και tablets στο 

πλαίσιο της δράσης «Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Θα εκτελεστεί με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», του 

N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), του N.4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και του 

N.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων». 

Η προμήθεια εντάσσεται στο έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και χρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση-NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16780/Άξονας 2.2). Η 

δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στο ΠΔΕ (Κωδ. Έργου: 2022ΤΑ06300031) και έχει λάβει κωδικό 

ΟΠΣ ΤΑ 5190859. Οι δράσεις που περιλαμβάνει το έργο και καλύπτονται με την παρούσα 

μελέτη προμήθειας είναι σύμφωνα με τον οδηγό του έργου: 

5.1 Δράση για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και tablets για την χρήση της 

εφαρμογής gov.gr wallet. 

5.2 Δράση για την υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & 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. 

Η προμήθεια περιλαμβάνει σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές 12ης γενιάς με 

οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι, tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet για τον 

έλεγχο ηλεκτρονικών εγγράφων που προσκομίζουν οι πολίτες στα ΚΕΠ, tablets για την 

υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες και εκτυπωτές. Σκοπός της είναι η 

αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ, με στόχο τα ΚΕΠ να προσφέρουν υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών όχι μόνο προς τους πολίτες αλλά και 

προς τις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας εμπράκτως την ανάπτυξη της χώρας. Επίσης ο 

μετασχηματισμός τους όχι μόνο σε πραγματικές υπηρεσίες μιας στάσης, αλλά και σε δίαυλο 

επικοινωνίας και συνεργασίας του κράτους με τους πολίτες. 

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τις εξής ομάδες: 

Ομάδα Α: Σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και tablets ποσού 29.000,00 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ 24% ήτοι 6.960,00 ευρώ, σύνολο ομάδας 35.960,00 ευρώ. 



 

Ομάδα Β: Ασπρόμαυρα  πολυλειτουργικά φωτοαντιγραφικά μηχανήματα-εκτυπωτές- 

scanners ποσού 12.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 2.880,00 ευρώ, σύνολο ομάδας  

14.880,00 ευρώ. 

Η χρονική περίοδος της προμήθειας ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές, το τιμολόγιο και το μέγεθος της προμήθειας περιγράφονται 

και αναλύονται στα συμβατικά τεύχη της παρούσης μελέτης. Οι τιμές βάση των οποίων 

συντάχθηκε η μελέτη, είναι τιμές εμπορίου. 

Εάν η ποιότητα του εξοπλισμού δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας 

μελέτης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην 

αντικατάσταση τους, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία 

θα ελέγχει ο προς παραλαβή εξοπλισμός είναι ο ενδεδειγμένος και σε χώρους που θα 

οριστούν από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Αιγιαλείας, τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τις 

ανάγκες του Δήμου και μετά από έγγραφη εντολή των υπηρεσιών του Δήμου. Οι τιμές της 

προσφοράς θα παραμείνουν σταθερές και αμετάβλητες, καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για 

το σύνολο της προμήθειας, είτε επιμέρους για μία ομάδα. Πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη 

μίας ή περισσοτέρων ομάδων. Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές για ορισμένα είδη μίας 

ομάδας. Η προμήθεια του συνόλου των ειδών ανά ομάδα θα γίνει από έναν ανάδοχο.  

Ο προϋπολογισμός της μελέτης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 41.000,00 ευρώ, 

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, η δε απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση (λόγω 

Φ.Π.Α. 24%) ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 50.840,00 ευρώ. Η προμήθεια θα εκτελεστεί 

με δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό επί μέρους διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά 

ομάδα ειδών ή για το σύνολο της προμήθειας). Η χρηματοδότηση του Δήμου Αιγιαλείας θα 

λάβει την μορφή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2022 για ποσό 100,00 

ευρώ, θα βαρύνει τον κωδικό 69-7134.002. Το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού της 

προμήθειας ποσού 50.740,00 ευρώ, θα εγγραφεί και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2023. 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                      ο συντάξας 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    Κανελλής Παναγιώτης  
          ΠΕ-Μηχανικός Η/Υ &  Πληροφορικής    

o προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος 
Ανάπτυξης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 

Πληροφορικής, Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) & 
Στήριξης του Πρωτογενούς Τομέα 

 
 
 
 
 

 Δημήτριος Νταβαντζής 
ΔΕ-Διοικητικού 

 


