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 Μ Ε Λ Ε Τ Η 
για την προμήθεια με τίτλο:

 «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets στο πλαίσιο του Έργου ''Εκσυγχρονισμός
των ΚΕΠ»

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  25.916,00Ευρώ

 Πράξη : Έργο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190859 στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – 
NextGeneration EU, και αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ. 
Κωδικός Έργου : 2022ΤΑ06300031 
Χρηματοδότηση Έργου : Από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0,
στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2 (Modernize) και συγκεκριμένα της
δράσης Further modernization of Public Administration’s One-Stop Shops με κωδικό 16780.  
Κ.Α.: 10.7134.017  ,του  προϋπολογισμού του  Φορέα  για  το  οικονομικού  έτους  2023  με
πίστωση ποσού 25.916,00 Ευρώ
CPV: [30200000-1]- Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη προμήθεια που
περιλαμβάνεται στο έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και συγκεκριμένα η προμήθεια Η/Υ,
Εκτυπωτών και Tablets για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και η 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 
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός
των ΚΕΠ» σκοπεύει  να  ενισχύσει  ελληνικούς  Δήμους  στην  προσπάθειά τους,  μέσω της
χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών, την ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων, τη χωροταξική
διάρθρωση  με  γνώμονα  την  εξυπηρέτηση  των  πολιτών  καθώς  και  ομάδων  ειδικών
κατηγοριών,  όπως  ηλικιωμένοι,  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες,  πολίτες  χωρίς  ψηφιακές
δεξιότητες, να μετασχηματίσουν τα ΚΕΠ όχι μόνο σε πραγματικές υπηρεσίες μιας στάσης,
αλλά και δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας του κράτους με τους πολίτες. 
Το Έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2 
(Modernize) και συγκεκριμένα της δράσης Further modernization of Public Administration’s 
One-Stop Shops με κωδικό 16780. 
Στο  πλαίσιο  του  Έργου  o  Δήμος  Αβδήρων  σχεδιάζει  με  την  παρούσα  μελέτη  την
αναβάθμιση πληροφοριακών υποδομών των ΚΕΠ με την προμήθεια tablets για την χρήση
της εφαρμογής gov.gr wallet για τον έλεγχο ηλεκτρονικών εγγράφων που προσκομίζουν οι



πολίτες στα ΚΕΠ και με δράσεις εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών υποδομών των ΚΕΠ
που περιλαμβάνουν : 
1 Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr  wallet.
2  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.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι, εδώ και δύο δεκαετίες, ένας από τους πιο
φιλικούς  προς  τον  πολίτη  και  ταυτόχρονα  αποτελεσματικούς  τομείς  της  Ελληνικής
Δημόσιας Διοίκησης.

Τα ΚΕΠ παρέχουν διοικητικές πληροφορίες και διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πολιτών,
από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις
καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, την ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων,
τη χωροταξική διάρθρωση με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και ομάδων
ειδικών κατηγοριών, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολίτες χωρίς ψηφιακές
δεξιότητες, τα ΚΕΠ αποτελούν πια όχι μόνο πραγματικές υπηρεσίες μιας στάσης, αλλά και
δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας του κράτους με τους πολίτες.

Τα  ΚΕΠ  αποτελούν  Οργανικές  Μονάδες  των  Δήμων.  Εποπτεύονται  ως  προς  την
επιχειρησιακή  λειτουργία  τους  και  τις  υπηρεσίες  που  παρέχουν  από  τη  Διεύθυνση
Υπηρεσιών  Μιας  Στάσης  της  Γενικής  Γραμματείας  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  και
Απλούστευσης  Διαδικασιών  (https://www.secdigital.gov.gr)  του  Υπουργείου  Ψηφιακής
Διακυβέρνησης  (mindigital.gr),  ενώ  ο  τεχνικός  σχεδιασμός,  η  ανάπτυξη,  διαχείριση  και
υποστήριξη  παραγωγικής  λειτουργίας  των  πληροφοριακών  τους  συστημάτων
υποστηρίζονται  από  τη  Διεύθυνση  Υποστήριξης  Λειτουργίας  Συστημάτων  Δημόσιας
Διοίκησης  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας  Διοίκησης
(www.gsis.gr)

Σήμερα,  τα ΚΕΠ διεκπεραιώνουν διαδικασίες  της Δημόσιας Διοίκησης ενώ παρέχουν τη
δυνατότητα εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία, βιντεοκλήση και ψηφιακές αιτήσεις μέσω
του gov.gr
Από το 2019 έχει ξεκινήσει η διαδικασία μετατροπής των ΚΕΠ σε Υπηρεσίες Μίας Στάσης
(one stop shop), δηλαδή σε δομές μέσω των οποίων ο πολίτης θα μπορεί να ολοκληρώσει
όλες τις συναλλαγές του με το Δημόσιο, χωρίς ταλαιπωρία. 
Στόχος των ΚΕΠ είναι να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες όχι  μόνο προς τους
πολίτες  αλλά  και  προς  τις  επιχειρήσεις,  υποστηρίζοντας  εμπράκτως  την  ανάπτυξη  της
χώρας. 

Η διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών από τα ΚΕΠ απαιτούν συνεχείς επενδύσεις σε
πολλαπλά επίπεδα, όπως κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές, εκπαίδευση προσωπικού
κ.α. 

Σε αυτό το πλαίσιο με το παρόν Έργο σχεδιάζεται η αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ
στα εξής βασικά επίπεδα :  α)  την  ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ μέσω
αντίστοιχων  εργασιών  (ανακαινίσεις  δαπέδων,  φωτιστικών  σωμάτων,  εγκατάσταση
επιγραφών κ.α),  β)  την προμήθεια tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet για
τον έλεγχο ηλεκτρονικών εγγράφων που προσκομίζουν οι πολίτες στα ΚΕΠ και  γ)  δράσεις
εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών υποδομών τω ΚΕΠ που περιλαμβάνουν: προμήθεια
μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Εκτυπωτών, tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr
wallet) για τους χρήστες των ΚΕΠ. 



Η χρηματοδότηση  των  Δήμων  θα  λάβει  τη  μορφή  επιχορήγησης  από  το  Υπουργείο
Ψηφιακής  Διακυβέρνησης.  Στο  πλαίσιο  του  Έργου  «Εκσυγχρονισμός  των  ΚΕΠ»  και  της
παρούσας πρόσκλησης θα επιχορηγηθεί ο Δήμος Αβδήρων με το συνολικό προϋπολογισμό
των 140.082,80 € με τον ΦΠΑ. (112.970,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%). 

Το ποσό σύμφωνα και με τον σχετικό οδηγό της πρόσκλησης αναλύεται ως εξής : α) Δράση
για την προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet,
προϋπολογισμού  20.300,00€  προ  Φ.Π.Α.  β)  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,  προϋπολογισμού 600,00 €  προ
Φ.Π.Α.  και  γ)  Δράση για τις  εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ,  προϋπολογισμού 92.070,00
€προ Φ.Π.Α 

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τις δράσεις που αφορούν την προμήθεια των ειδών του
έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και συγκεκριμένα οι δράσεις που περιλαμβάνει το έργο
και καλύπτονται  με την παρούσα μελέτη προμήθειας είναι σύμφωνα με τον οδηγό του
έργου οι εξής : 4.1 Δράση για την προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της
εφαρμογής  gov.gr  wallet.  4.2  Δράση  για  την  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. 

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

Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets στο πλαίσιο του Έργου
''Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ''

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ

1 All in one PC 800,00€ 16 12.800,00€
2 Tablet για Wallet 10” 500,00€ 3 1.500,00€

3 Tablet Αξιολόγησης10” 200,00€ 3 600,00€

4 Φωτοτυπικο πολυμηχανημα 2.000,00€ 3 6.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 20.900,00€
ΦΠΑ 24% 5.016,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.916,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1 All in one PC Οθόνη 23” > μοντέλο 2022 
CPU AMD RYZEN 3 ή ΑΝΩΤΕΡΟΣ 8gb RAM
256GB NVME WINDOWS 10 ή 11 Pro ή 
Home συμπεριλαμβάνεται ποντίκη  και 
πληκτρολόγιο

16 ΝΑΙ

2 Tablet 10” Λειτουργικό Σύστημα  3 ΝΑΙ



Android, Μοντελο 2022, Μνήμη 4 GB/ 64 
GB≥, Πυρήνες Επεξεργαστή οκταπύρηνος,
Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή 2≥ GHz,
Ανάλυση Οθόνης 1800x1000> pixels
Ανάλυση Βασικής Κάμερας 8≥ MP
Ανάλυση Selfie Κάμερας 5≥ MP
Συνδεσιμότητα 3.5mm Jack, Bluetooth, 
USB-C
Δίκτυο Σύνδεσης Wi-Fi
Μέγιστη Διάρκεια Μπαταρίας 13≥ 
hrs,Χωρητικότητα Μπαταρίας 7000≥ mAh
,Δυνατότητες Card Reader, 
Ενσωματωμένο GPS
Αισθητήρες Light Sensor, Αισθητήρας 
Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, 
Επιταχυνσιόμετρο

3 Tablet 10”  Λειτουργικό Σύστημα 
Μοντελο 2022
Android Οκταπύρηνος επεξεργαστής 1.8≥
GHz, Βασική κάμερα 8M, Μπαταρία 
5000≥mAh, Δίκτυο σύνδεσης 4G & Wifi, 
Μνήμη 4GB/64GB≥

3 ΝΑΙ

4. Φωτοτυπικα 3 τεμ Ναι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του
παρόντος πίνακα είναι απαράβατοι επί ποινή
αποκλεισμού  και  πρέπει  να  τεκμηριώνονται
με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε
τεχνικά  φυλλάδια  (ενδεικτικά:  prospectus,
manuals κλπ), τα οποία θα συνυποβάλλονται
με  την  τεχνική  προσφορά.  Τα  εγχειρίδια
εγκατάστασης  και  λειτουργίας   πρέπει  να
είναι στην ελληνική  γλώσσα.

Στην  περίπτωση  που  ορισμένα  από  τα
ζητούμενα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  δεν
αναφέρονται  σε  τεχνικά  φυλλάδια,  η
τεκμηρίωση  θα  γίνεται  με  παραπομπή  σε
σχετικές  βεβαιώσεις  της  κατασκευάστριας
εταιρίας  ή  του  επίσημου  αντιπροσώπου
στην Ελλάδα.

ΝΑΙ

  ΓΕΝΙΚΑ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μηχάνημα  ψηφιακής  τεχνολογίας
Laser ,καινούριο ως προς όλα τα μέρη του
(αμεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής)
και  να  μην  έχει  ανακοινωθεί  παύση  της

ΝΑΙ



παραγωγής του (Κατάσταση End of Life).

Υποβολή  δήλωσης  με  την  τεχνική  του
εργοστασίου  κατασκευής  ή  του  επίσημου
αντιπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι το
προσφερόμενο  μοντέλο  κυκλοφορεί  στην
αγορά.

Λειτουργίες  μηχανήματος:  εκτύπωση,
σάρωση, αντιγραφή NAI

Μέγεθος χαρτιού: Α5-Α3 ΝΑΙ

Ασπρόμαυρη  εκτύπωση  και  αυτόματη
εκτύπωση διπλής όψης.

ΝΑΙ

Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4) ≥25 ppm

Ανάλυση εκτύπωσης ≥1200 x
1200 dpi

Συμβατές  γλώσσες  εκτύπωσης  PCL5,  PCL6
Postscript 3 (PS3) ΝΑΙ

Τύπος  σαρωτή:  επίπεδος,  ADF,  έγχρωμη
σάρωση διπλής όψης ΝΑΙ

Ανάλυση σάρωσης ≥
600x600dpi

Ταχύτητα  σάρωσης (Α4)  στα  300dpi
(mono/color) ≥50 ipm

Δυνατότητα σάρωσης σε e-mail, ftp, SMB ΝΑΙ

Μορφή αρχείων σάρωσης: TIFF, JPEG, PDF ΝΑΙ

Ανάλυση αντιγραφής ≥600 x 600
dpi

Ταχύτητα αντιγραφής (Α4) ≥25 ppm

Σύστημα σμίκρυνσης μεγέθυνσης 25%- 400% 
(βήμα 1%)

Μνήμη μηχανήματος ≥ 1GΒ

Μέγιστη  μηνιαία  παραγωγικότητα
(Maximum Duty Cycle)

≥ 80.000
σελίδες/μή

να

Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη (ADF) ≥50 φύλλα

Τροφοδοσία χαρτιού ≥550 φύλλα



Χωρητικότητα εξόδου ≥200 φύλλα

Θύρα  Ethernet 10/100/1000TX &  USB (2.0 ή
καλύτερο)

NAI

Υποστηριζόμενα  OS:  Τουλάχιστον  Windows
(8, 8.1, 10,)

ΝΑΙ

Να διαθέτει drum & developer και η διάρκεια
ζωής  τους  για  την  πρώτη  αλλαγή  τους  να
είναι μεγαλύτερη  από 290.000 σελ.

ΝΑΙ

Να διαθέτει  toner διάρκειας  μεγαλύτερης ή
ίσης  των  15.000  σελ.   στην  πρώτη  αλλαγή
χωρίς  να  υπολογίζεται  το  αρχικό(starter
toner)

ΝΑΙ

Σήμανση CE.

Μαζί  με  την  τεχνική  προσφορά  να
υποβληθεί  η  σχετική  δήλωση
συμμόρφωσης.

ΝΑΙ

Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS. ΝΑΙ

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα
με τουλάχιστον ένα από τα πρότυπα

Energy Star, Blue Angel, ή NordicSwan.

ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο  κατασκευαστής  πρέπει  να  διαθέτει
ισχύοντα  πιστοποιητικά  ISO  9001  και
ΙSO14001,  τα  οποία  υποβάλλονται  με  την
τεχνική προσφορά.

ΝΑΙ

Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγών
και  των  συνοδευτικών  λογισμικών  για  κάθε
συσκευή για τα  λειτουργικά συστήματα που
αναφέρονται  στις   προδιαγραφές  του
διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Η  προσφέρουσα  εταιρεία  θα  πρέπει  να
αποτελεί εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
κατασκευάστριας  εταιρίας  στην  ελληνική
αγορά  ή  η  προσφέρουσα  εταιρία  να  είναι
εξουσιοδοτούμενος  αντιπρόσωπος  των
μηχανημάτων  και  να  διαθέτει  επίσημη
εξουσιοδότηση σέρβις των μηχανημάτων από
τον επίσημο αντιπρόσωπο της εταιρίας στην
Ελληνική αγορά.

ΝΑΙ

Δ1. Εγγύηση κατασκευαστή 1 έτος on
site



Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει με την τεχνική
προσφορά του Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/ότι:

 δεσμεύεται να ικανοποιήσει όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα Μελέτη για  όλη
τη διάρκεια της σύμβασης και ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης του δια-
γωνισμού.

 δεσμεύεται να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας, το σύνολο των μηχανημάτων στα ΚΕΠ του Δήμου Αβδήρων

 δεσμεύεται να τηρήσει και να ικανοποιήσει όλα όσα αναφέρει στην προσφορά
 Ο  κατασκευαστής  πρέπει  να  διαθέτει  ισχύοντα  πιστοποιητικά  ISO  9001  και

ΙSO14001, τα οποία υποβάλλονται με την τεχνική προσφορά.
 εγγυάται ότι όλα τα μηχανήματα είναι τελευταία μοντέλα 
 διαθέτει επάρκεια γνήσιων αναλωσίμων και ανταλλακτικών  για τουλάχιστον τρία

(3) έτη για τα φωτοτυπικά και τουλάχιστον ένα έτος εγγύηση on site.
 διαθέτει  οργανωμένο  τμήμα  help  desk  για  την  άμεση  ανταπόκριση  των  προ-

βλημάτων  που ανακύπτουν με ανταπόκριση service σε 30 λεπτά,  για τα φωτοτυπι-
κά

 Αποτελεί πιστοποιημένο συνεργάτη της κατασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική
αγορά  ή  εξουσιοδοτημένο  συνεργάτη  του  αντιπροσώπου  της  κατασκευάστριας
εταιρείας  στην  Ελληνική  αγορά  και  προς  επιβεβαίωση  τούτου  να  καταθέσει
σχετικές  βεβαιώσεις.  Σχετική  Βεβαίωση  που  να  αποδεικνύει  ότι  είναι
πιστοποιημένος συνεργάτης της κατασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική αγορά ή
εξουσιοδοτημένου συνεργάτη του αντιπροσώπου της κατασκευάστριας  εταιρείας
στην Ελληνική αγορά,  για τα φωτοτυπικά

 Συμμετέχει σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει τα αναλώσιμα (toner) και τα εξαρτήματα
των προσφερόμενων πολυμηχανημάτων. Προς απόδειξη, πρέπει να υποβάλλει με
την τεχνική προσφορά του σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας,  για τα φωτοτυπικά

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
1) Τις διατάξεις του Ν.  4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση
και  αναμόρφωση  του  ρυθμιστικού  πλαισίου  των  δημοσίων  συμβάσεων,  ειδικότερες
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για
την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄). 
2) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων». 
3)  Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/07-06-2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  −  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως
ισχύει. 
4)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  Ν.  4250/2014  (ΦΕΚ  74/Α/26.03.2014)  «Διοικητικές
Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του
Δημοσίου  Τομέα  -  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  Π.Δ.  318/1992  (.Α'  161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις». 
5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες». 
6)  Τις  διατάξεις  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»



(ΚΗΜΔΗΣ) – ΦΕΚ Β 3075/2021. 
7) Τις διατάξεις της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική
Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44). 
8) Τις διατάξεις της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 
9)  Τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  του  ΕΚ  και  του  Συμβουλίου,  της  27ης
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 
10) Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα,  μέτρα  εφαρμογής  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 
13)  Του  Ν.  3861/2010  (Φ.Ε.Κ.  112/Α΄)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική
ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 
14) Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας,  καθώς  και  του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,
κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου  που  διέπει  την  ανάθεση  και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Λόγω της ενιαίας πράξης της ένταξης, των ειδών των υπό προμήθεια υλικών, της ενιαίας
υλοποίησης της πράξης, ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στο
σύνολο των ειδών της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα  συγγραφή υποχρεώσεων  αφορά την Προμήθεια  Η/Υ,  Εκτυπωτών  και Tablets
στο  πλαίσιο  του  Έργου  "Εκσυγχρονισμός  των  ΚΕΠ"  για  το  Δήμο Αβδήρων,   όπως
περιγράφεται  αναλυτικά  στην  τεχνική  έκθεση  και  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  στα
άρθρα του αρχείου των τεχνικών προδιαγραφών.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τα  είδη  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  -  τεχνικό.
χαρακτηριστικά  της  παρούσας  και  παράλληλα  να  υπάρχουν  πλήρη  στοιχεία  τεχνικών
προδιαγραφών για όλα τα είδη. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη αποδειχθούν
από τον έλεγχο της επιτροπής αξιολόγησης ακατάλληλα, η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα
απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας .

ΑΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παράδοση θα γίνει στα ΚΕΠ και ύστερα από τη συνεννόηση του εκπροσώπου του Δήμου
Αβδήρων με τον προμηθευτή, και μέσα σε 30 ημέρες μετά την ημερομηνία της παραγγελίας
και με μεταφορικό μέσω του προμηθευτή οπότε θα παραδίνονται τα υπό προμήθεια είδη
μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από 7:30 έως 15:00. Η διάρκεια υλοποίησης της σχετικής σύμβασης ορίζεται από
την  ημερομηνία υπογραφής  της  και  δημοσίευσής  της  στο ΚΗΜΔΗΣ και  για  8  μήνες  με
δικαίωμα αυτοδίκαιης παράτασης εφόσον δοθεί παράταση στο σχετικό πρόγραμμα/πράξη.

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΩΝ



Εάν ο προμηθευτής στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε προσωρινά η προμήθεια, δεν
προσκομίσει  εντός   του  προβλεπόμενου  χρονικού  διαστήματος  τα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.
Επίσης μετά την οριστική κατακύρωση και την έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου, εάν δεν
προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός δέκα ημερών, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα
με τις διατάξεις της  ισχύουσας Νομοθεσίας .

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της
ισχύουσας  Νομοθεσίας  .  Στην  περίπτωση  παράδοσης  υλικού  ακατάλληλου,  ο
προμηθευτής  υποχρεούται  να  το  αντικαταστήσει  με  άλλο  κατάλληλο  εντός  δύο
ημερών. Όλα τα έξοδα μέχρι την παράδοση των ειδών στους τόπους που θα υποδείξει
ο Δήμος βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της αξίας των ειδών από το Δήμο προς τον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά ,
ανάλογα με την πορεία της προμήθειας , την ποσότητα που παραλαμβάνει ο Δήμος και την
παραλαβή των παραστατικών από την υπηρεσία του Δήμου και μετά τη σύνταξη σχετικών
εγγράφων,  βεβαιώσεων,  παραλαβών  κλπ.  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  ισχύουσας
Νομοθεσίας  και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ενταλματοποίησης και θεώρησης τους.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν και θα
επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας 

Γενισέα, 02/12/2022

Θεωρήθηκε
Αν.Προισταμενος Τεχνική Υπηρεσία

Στυλιανός Χολίδης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Ο Συντάξας

Αριστείδης Τζιάτζης
Μηχανολογος - Μηχανικος
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