
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»  

Κ.Α. : 69.7134.001 
Κ.Α. : 69.7134.002 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» 

--- 
«Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της 

εφαρμογής gov.gr wallet» 
Κ.Α.: 69.7134.001 

CPV: 30213300-8, 30120000-6, 30213200-7 
Προϋπολογισμός 47.244,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
Χρηματοδότηση οικ. έτους 2022 : 47.244,00 € 

--- 
«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» 
Κ.Α.: 69.7134.002 
CPV: 30213200-7 

Προϋπολογισμός 1.240,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
Χρηματοδότηση οικ. έτους 2022 : 1.240,00 € 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ 

3. ΠIΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»  

Κ.Α. : 69.7134.001 
Κ.Α. : 69.7134.002 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH 

Με το αριθ. 224/20-10-2022 έγγραφο του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον 

αναλυτικό οδηγό της δράσης, γνωστοποιήθηκε στον Δήμο μας ότι εντάχθηκε στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η δράση για την αναβάθμιση των ΚΕΠ όλης της χώρας με τίτλο 

«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ». Η δράση περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση των ΚΕΠ βάσει 

συγκεκριμένων προδιαγραφών αλλά και την αναβάθμιση και/ή αντικατάσταση του 

υλικοτεχνικού του εξοπλισμού. 

Στον αναλυτικό οδηγό της δράσης περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα, καθώς και τα ποσά 

χρηματοδότησης ανά Δήμο ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας ή προμήθειας. Ειδικότερα 

χρηματοδοτείται: 

§ Το κόστος ανακαίνισης των υπαρχόντων ΚΕΠ 

§ Το κόστος της προμήθειας για την αντικατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

§ Το κόστος της προμήθειας για την αντικατάσταση εκτυπωτών 

§ Το κόστος της προμήθειας tablet για να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ 

§ Το κόστος προμήθειας tablet για την αξιολόγηση των υπηρεσιών των ΚΕΠ από τους πολίτες 

§ Το κόστος προμήθειας συστήματος ηλεκτρονικής προτεραιότητας εξυπηρετούμενων (στα 

μεγαλύτερα ΚΕΠ από πλευράς συναλλαγών).  

 

Με την παρούσα μελέτη, ο Δήμος Ιωαννιτών στα πλαίσια των δράσεων Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ 

πρόκειται να προβεί: 

α) στην προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. 

β) στην 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 προμηθευόμενα είδη έχουν ως κάτωθι: 
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Α/Α Κ.Α. ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 69.7134.001 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής H/Y τεμ 32 

2 69.7134.001 Εκτυπωτής τεμ 5 

3 69.7134.001 
Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr 

wallet 
τεμ 10 

4 69.7134.002 

Tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται 

εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από 

τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και 

εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

τεμ 5 

Η προμήθεια θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του N. 4412/2016. 

 

 

Ιωάννινα, 21-12-2022 

 

O Συντάκτης και Ειδικός Σύμβουλος 

του Δήμου Ιωαννίνων 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»  

Κ.Α. : 69.7134.001 
Κ.Α. : 69.7134.002 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 32)  

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

Όσο αφορά την Κύρια μονάδα: 

- 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 SSD (σε GB) >= 256 Gb. 

- Μνήμη >= 16 Gb. 

- Ισχύς τροφοδοτικού >= 300 W (για λόγους ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης 

ενέργειας μπορείτε να επιλέξετε και τροφοδοτικά < 300 Watt). 

- Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro ENG/GR με δυνατότητα 

αναβάθμισης σε Windows 11 pro. 

- Ενσύρματο ελληνικό πληκτρολόγιο USB. 

- Ποντίκι τύπου USB. 

- Θα καλύπτεται από εγγύηση >= 1 έτους με επιτόπου απόκριση, δηλαδή ο κατασκευαστής, 

ή ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, καθίσταται υπεύθυνος ώστε εντός της 

επόμενης εργάσιμης μέρας από την αναγγελία της βλάβης, να μεριμνήσει για την επισκευή 

της (με επιτόπου επίσκεψη τεχνικού ή την παραλαβή, μεταφορά, επιδιόρθωση και 

επιστροφή της συσκευής στο σημείο παραλαβής).  

- Ο προσφέρων θα πρέπει έχει το επίσημο service της κατασκευάστριας εταιρείας 
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Όσο αφορά την Οθόνη: 

- Τύπος Panel IPS. 

- Αντιθαμβωτική επιφάνεια. 

- Σύστημα οπίσθιου φωτισμού LED. 

- Διαγώνιος ≥ 23,8΄΄(ίντσες) ή ≥ 60,47 cm. 

- Υποστήριξη εγγενής ανάλυσης (native resolution) σε pixels 1920 X 1080. 

- Φωτεινότητα (τυπική) ≥ 250 cd / m². 

- Αντίθεση (τυπική) ≥ 1000 : 1. 

- Γωνία οριζόντιας/κατακόρυφης θέασης ≥ 178o/178o. 

- Χρόνος απόκρισης (ms) – normal mode ≤ 6. 

- Περιστροφή (swivel range) ≥ ± 45o. 

- Εύρος κάθετης κλίσης (tilt range) ≥ -5o έως 21ο. 

- Εύρος ρύθμισης ύψους (χιλ.) ≥ 125. 

- Περιστροφή γύρω από άξονα (pivot rotation). 

- Εγγύηση Zero Bright Pixel. 

- Αναλογική είσοδος (VGA). 

- Ψηφιακή είσοδος (Display Port). 

- Ψηφιακή είσοδος (HDMI). 

- Ενσωματωμένα ηχεία τουλάχιστον 2x5 Watt. 

- Ενσωματωμένο αισθητήρα εικόνας τουλάχιστον 2.1 megapixel, Full HD και διπλά LED 

υπέρυθρων με κάμερα υπέρυθρων VGA. 

- Ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο (πολυκατευθυντικό). 

- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό. 

- Ενσωματωμένες Θύρες USB 2.0/3.0 ≥ 4. 

- Ο προσφέρων θα πρέπει έχει το επίσημο service της κατασκευάστριας εταιρείας. 

- Θα καλύπτεται από εγγύηση >= 5 έτη με επιτόπου απόκριση, δηλαδή ο κατασκευαστής, ή ο 

εκάστοτε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, καθίσταται υπεύθυνος ώστε εντός της 

επόμενης εργάσιμης μέρας από την αναγγελία της βλάβης, να μεριμνήσει για την επισκευή 

της (με επιτόπου επίσκεψη τεχνικού ή την παραλαβή, μεταφορά, επιδιόρθωση και 

επιστροφή της συσκευής στο σημείο παραλαβής). Σε περίπτωση που η επισκευή είναι 

αδύνατη, θα πρέπει να φροντίσει για την ολική αντικατάσταση του προϊόντος. 
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2. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 5) 

Ο προς προμήθεια Εκτυπωτής θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

- Πολυμηχάνημα έγχρωμο τεχνολογίας Laser, δικτύου.  

- Ταχύτητα εκτύπωσης κατ’ ελάχιστον 24 σελίδες ανά λεπτό 

- Αυτόματος τροφοδότης σελίδων με χωρητικότητα κατ’ ελάχιστον 50 σελίδες 

- Ανάλυση Εκτύπωσης Έγχρωμο 2400 x 600 dpi. 

- Εκτύπωση και ψηφιοποίηση 2πλης όψης. 

- Με πλήρη αναλώσιμα και τροχήλατη βάση με δυο κασέτες Α3 και Α4. 

- Προληπτικός ετήσιος έλεγχος για τα 3 πρώτα έτη 

- Στη τιμή της προσφοράς να περιλαμβάνεται η μεταφορά, εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων (να δικτυωθούν οι υπολογιστές, 

εκπαίδευση στο προσωπικό κτλ.). 

- Ο προσφέρων θα πρέπει έχει το επίσημο service της κατασκευάστριας εταιρείας. 

- Θα καλύπτεται από εγγύηση >= 1 έτους με επιτόπου απόκριση, δηλαδή ο κατασκευαστής, 

ή ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, καθίσταται υπεύθυνος ώστε εντός της 

επόμενης εργάσιμης μέρας από την αναγγελία της βλάβης, να μεριμνήσει για την επισκευή 

της (με επιτόπου επίσκεψη τεχνικού ή την παραλαβή, μεταφορά, επιδιόρθωση και 

επιστροφή της συσκευής στο σημείο παραλαβής).  

 

3. TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ GOV.GR WALLET (ΤΕΜΑΧΙΑ 10) 

Τo προς προμήθεια tablet θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

- Οθόνη τουλάχιστον 10 ιντσών  

- Μνήμη 128 GB 

- Σύνδεση μέσω WIFI 

- Εγγύηση >= 1 έτους 

 

4. TABLETS ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΑΥΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ 5) 

Τo προς προμήθεια tablet θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

- Οθόνη τουλάχιστον 10 ιντσών  

- Μνήμη 32 GB 
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- Σύνδεση μέσω WIFI  

- Ενσωματωμένη γραφίδα 

- Εγγύηση >= 1 έτους 

 

 

Ιωάννινα, 21-12-2022 

 

O Συντάκτης και Ειδικός Σύμβουλος 

του Δήμου Ιωαννίνων 

 

 

 

 

 
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»  

Κ.Α. : 69.7134.001 
Κ.Α. : 69.7134.002 

 

1. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

α.α. Κ.Α. CPV κωδικός Περιγραφή / Είδος Μ.Μ Ποσότητα 

1 69.7134.001 30213300-8 Η/Υ τεμ 32 

2 69.7134.001 30120000-6 Εκτυπωτής τεμ 5 

3 69.7134.001 30213200-7 
Tablets για την χρήση της 

εφαρμογής gov.gr wallet 
τεμ 10 

4 69.7134.002 30213200-7 

Tablets μέσω των οποίων θα 

διατίθεται εφαρμογή για την 

υπογραφή εγγράφων από τους 

εξυπηρετούμενους πολίτες 

καθώς και εφαρμογή 

αξιολόγησης από αυτούς των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

τεμ 5 

 

 

Ιωάννινα, 21-12-2022 

 

O Συντάκτης και Ειδικός Σύμβουλος 
του Δήμου Ιωαννίνων 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»  

Κ.Α. : 69.7134.001 
Κ.Α. : 69.7134.002 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α.α. Περιγραφή / Είδος Μ.Μ Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 Η/Υ τεμ 32 800,00 € 25.600,00 € 

2 Εκτυπωτής τεμ 5 2.000,00 € 10.000,00 € 

3 Tablets για την χρήση της εφαρμογής 

gov.gr wallet 

τεμ 10 250,00 € 2.500,00 € 

4 Tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται 

εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων 

από τους εξυπηρετούμενους πολίτες 

καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από 

αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών 

τεμ 5 200,00 € 1.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 39.100,00 € 

ΦΠΑ 24% 9.384,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 48.484,00 € 

 

Ιωάννινα, 21-12-2022 

 

O Συντάκτης και Ειδικός Σύμβουλος 

του Δήμου Ιωαννίνων 

 

 

 

 

 
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»  

Κ.Α. : 69.7134.001 
Κ.Α. : 69.7134.002 

 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

α.α. Περιγραφή / Είδος Μ.Μ Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 Η/Υ τεμ 32 800,00 € 25.600,00 € 

2 Εκτυπωτής τεμ 5 2.000,00 € 10.000,00 € 

3 Tablets για την χρήση της εφαρμογής 

gov.gr wallet 

τεμ 10 250,00 € 2.500,00 € 

4 Tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται 

εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων 

από τους εξυπηρετούμενους πολίτες 

καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από 

αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών 

τεμ 5 200,00 € 1.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 39.100,00 € 

ΦΠΑ 24% 9.384,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 48.484,00 € 
Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε ο Δήμος στις διαθέσιμες λύσεις και τιμές της 

αγοράς σε αντίστοιχα είδη και λύσεις. 

 

 

 

Ιωάννινα, 21-12-2022 

 

O Συντάκτης και Ειδικός Σύμβουλος 

του Δήμου Ιωαννίνων 

 

 
 

 

 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»  

Κ.Α. : 69.7134.001 
Κ.Α. : 69.7134.002 

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α.α. Περιγραφή / Είδος Μ.Μ Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 Η/Υ τεμ 32   

2 Εκτυπωτής τεμ 5   

3 Tablets για την χρήση της εφαρμογής 

gov.gr wallet 

τεμ 10   

4 Tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται 

εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων 

από τους εξυπηρετούμενους πολίτες 

καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από 

αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών 

τεμ 5   

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  

ΦΠΑ 24%  

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»  

Κ.Α. : 69.7134.001 
Κ.Α. : 69.7134.002 

 

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α.α. Περιγραφή / Είδος Μ.Μ Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 Η/Υ τεμ 32   

2 Εκτυπωτής τεμ 5   

3 Tablets για την χρήση της εφαρμογής 

gov.gr wallet 

τεμ 10   

4 Tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται 

εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων 

από τους εξυπηρετούμενους πολίτες 

καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από 

αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών 

τεμ 5   

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  

ΦΠΑ 24%  

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
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