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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί: 1) η υπ’ 
αριθ. Α 540 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 
80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2 
και 2) η υπ’ αριθ. Α 541 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του 
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 
1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 4. 
 
Οι Τεχνικές προδιαγραφές σας επισυνάπτονται με την παρούσα. 
 
Το κριτήριο ανάθεσης για την εν λόγο προμήθεια θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την 
ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Παρασκευή 4/12/2020  (Δ/νση: Πλατεία Διον. Σολωμού 1, 
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος, Τηλ. : 2695361330-331-332). 
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 
79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 
του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 
 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 
παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 
 
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (ή Φ/Α του/των Δελτίου/ων 
Ταυτότητας εν προκειμένου να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. Θα 
πρέπει να μας προσκομιστούν τουλάχιστον μία (1) μέρα νωρίτερα από την 
καταληκτική ημερομηνία προσφορών). 
 
γ. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης 
 
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
  

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 



ε. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
στ. Σε περίπτωση εταιρείας, όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. Καταστατικό 
εταιρείας, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, κ.λ.π) 
 
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β, γ, δ και ε) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά 
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 
80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019) 
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη 
αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. 
(άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του 
Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017) 

 

 

 

                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                     

 

 

                     ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ  
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                                                   ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : -4- /2020 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2020 

 
στα πλαίσια Α. του Κωδικού 10.6673 με περιγραφή  

« Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» 
και Β. του Κωδικού 10.7134.003 με περιγραφή «Προμήθεια συστημάτων Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών - Φωτοτυπικών κλπ» 
 
 

Προϋπολογισμός : € 2.486,20 
 
 
 

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική περιγραφή 
2. Συγγραφή υποχρεώσεων  
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 

 

 

 



 

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Αυτοτελές Τμήμα  
Προγραμματισμού, Οργάνωσης  
Και Πληροφορικής 
Αρμ. Υπάλληλος: Α. Φαραού 
 

 
 
 
 

 
 
 
Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2020 
 

στα πλαίσια των κωδικών: 
Α. Κ.Α 10.6673 
Β. Κ.Α 10.7134.003 

 
Προϋπολογισμός: € 2.486,20 
Χρηματ/ση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
Αριθ. Μελέτης :  -4- / 2020 Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1, 

Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος 
Τηλ. : 2695361333-334 
Fax : 2695361331 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Ο Δήμος Ζακύνθου θα προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού  για τις 
ανάγκες των  υπηρεσιών του .  

Η ανωτέρω ενέργεια αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
ανταλλακτικών- αναλωσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου.  

Οι ποσότητες των υλικών καθώς και το είδος των υλικών που αναφέρονται στον 
προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικές.  

Οι ακριβείς ποσότητες καθώς και το είδος των υλικών θα προκύπτει  από τις 
πραγματικές ανάγκες του Δήμου Ζακύνθου, με την προϋπόθεση ότι τα προς προμήθεια είδη 
θα είναι συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης και ότι δεν θα υπερβούν το συνολικό ποσό 
της σύμβασης.  

Ο τρόπος εκτέλεσης της ενέργειας θα καθοριστεί με απόφαση του Δημάρχου, όπως 
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Δεκτές γίνονται οι προσφορές που αφορούν αποκλειστικά στο σύνολο των προς 
προμήθεια ειδών και από τις δύο κατηγορίες Α και Β.  

 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει τα 
παρακάτω είδη όπως περιγράφονται  στους παρακάτω πίνακες Α και Β. 
 
Πίνακας Α.  
 
Κ.Α 10.6673 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.  

  

SAMSUNG m2675fn IMAGE UNIT 
(DRUM) R116  

 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

2.  
  
DRUM UNIT CANON IR2520 

 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

3.  
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ USB 

 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

4.  
ΠΟΝΤΙΚΙ ΟΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ USB 

 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 



 
Πίνακας Β. 
 
Κ.Α 10.7134.003 
 
 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

ΟΘΟΝΗ LED  21,5”  
Διαγώνιος 21,5”, Aspect Ratio 16:9, Μέγιστη Ανάλυση 

1920x1080, Φωτεινότητα 250 cd/m2, Αντίθεση 

1.000:1, Χρόνος Απόκρισης 5 ms, Color Support 
16,7 Million, Γωνία Θέασης 160ο/170ο, Input 

VGA & HDMI,  

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 

2 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER   

Ασπρόμαυρo Laser Πολυμηχάνημα με 

λειτουργίες Εκτύπωσης, Σάρωσης, 
Αντιγραφής και Fax. Ταχύτητα εκτύπωσης 

34 σελίδες/λεπτό. Ποιότητα εκτύπωσης 

(βέλτιστη) 600x600 dpi. Εκτύπωση Διπλής 

Όψης. Αυτόματος Τροφοδότης (ADF) 50 

σελίδων. Μνήμη 512 MB. Γλώσσες 

Εκτύπωσης: 5e εξομοίωσης PCL, 
Εξομοίωση PCL 6. Ανάλυση Σάρωσης 

(οπτική) 600x600 ppi. Ταχύτητα Σάρωσης 

(κανονική, Α4) 23 / 25 sides per minute. 
Συνδεσιμότητα USB, Ethernet, Ασύρματη. 

Μέγιστος μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων 

30.000 σελίδες. Συνιστώμενος μηνιαίος 

όγκος εκτυπώσεων 250 – 2.500 σελίδες. . 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 

 

 

 
    Ζάκυνθος 13 /11/2020 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                  Ο Συντάξας                                                               Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
 
 
     Παναγιώτης Λυκουργιώτης                            Αθηνά Φαραού 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 1
ο 

Αντικείμενο Συγγραφής 
 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια  Ανταλλακτικών- Αναλωσίμων ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού  Δήμου Ζακύνθου.  

 
Άρθρο 2

ο 

Διατάξεις που ισχύουν 
 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας  υπάγεται 
στις διατάξεις: 

 Του Ν. 4412 / 2016 ( ΦΕΚ 147 / 8-8-2016 ) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών 
και Υπηρεσιών  
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014 / 24 / ΕΕ και 2014 / 25 / ΕΕ ) . 

 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

 Του N. 3861/10 (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. 

 Του Ν. 4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) 
Τροποποίηση. 

 

Άρθρο 3
ο  

 
Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές - Συμβατικά Στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
  α) Το Συμφωνητικό  
  β) Απόφαση Αρμοδίου Οργάνου         
  γ) Οι τεχνικές προδιαγραφές. 
  δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
  ε) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
στ) Η προσφορά του προμηθευτή 



 
 

Άρθρο 4
ο
 

Τρόποι εκτέλεσης της Προμήθειας 
 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι θα 
καθορισθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 2 του 
παρόντος και με την απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης. 
 

Άρθρο 5
ο
 

Προθεσμία περαίωσης 

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται έως 31/12/2020  ή μέχρι εξαντλήσεως των 
συμβατικών ποσοτήτων σε χρόνο μικρότερο του οριζόμενου. 

 
Άρθρο 6

ο
  

Προβλήματα – Αστοχίες υλοποίησης  
 
Αν τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει αυτά ή να αντικαταστήσει τα υλικά αυτά με 
κατάλληλα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 7
ο
 

Πληρωμές 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της παραλαβής της προμήθειας. Η 
πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά με την έκδοση του εκάστοτε σχετικού 
παραστατικού αλλά και χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α. ύστερα από την σύνταξη του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής , η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016. 

 

Άρθρο 8
ο
 

Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις 

Ο Προμηθευτής πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους 

φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της απευθείας ανάθεσης.  

 
 

Άρθρο 9
ο
 

Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών 
 
Ο χρόνος εκτέλεσης  ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος της 

προθεσμίας περαίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται στην παράδοση των ζητούμενων ειδών, σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από το Δήμο, εντός του διαστήματος των δέκα (10) εργάσιμων ημερών και 
κατόπιν δελτίου εντολής της υπηρεσίας, εκτός και υπάρχει αιτιολογημένη έκθεση για την 
επιπλέον καθυστέρηση της παράδοσης των ειδών.  
 Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται από αρμόδια επιτροπή. Εάν κατά τη παραλαβή 
διαπιστωθούν ελαττώματα η επιτροπή μπορεί να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος 
και λογαριασμό του προμηθευτή κατά τον προσφορότερο τρόπο, για τις ανάγκες και τα 
συμφέροντα του Δήμου. 
Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.  
 

Άρθρο 10
ο
 

Υπογραφή σύμβασης 
 
Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 5 εργάσιμων  ημερών 
από την ημερομηνία της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.  



 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν 
προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική 
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση Δημάρχου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
  

Άρθρο 11
ο 

Ποινικές ρήτρες 
 

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τα ισχύοντα στα άρθρα 
203 και 105 του Ν. 4412/2016. Επίσης είναι δυνατόν να του επιβληθούν ποινικές ρήτρες αν 
εμπέσει σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. 
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής παράδοσης των υλικών μπορεί να 
επιβληθεί σε βάρος του προμηθευτή ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

 

Άρθρο 12
ο 

Καταλληλότητα υλικών 
 

Όλα τα προαναφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου από αρμόδιες 
Ελληνικές και Ευρωπαϊκές εταιρείες και να πληρούν τις απαιτήσεις γνησιότητας και εγγύησης 
λειτουργίας. 
 

Άρθρο 13
ο 

Ποσότητες και είδη υλικών 
 

Οι ποσότητες των υλικών καθώς και τα είδη των υλικών που αναφέρονται στον 
προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικές.  
Οι ακριβείς ποσότητες καθώς και τα είδη θα προκύψουν από τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Ζακύνθου με την μόνη προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπεράσουν το συνολικό ποσό της 
σύμβασης και θα είναι ομοειδή. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

        Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπό προμήθεια ειδών φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα : 
 
Κ.Α 10.6673 

 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1. 

  

SAMSUNG m2675fn IMAGE UNIT 
(DRUM) R116  

 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 60,00 600,00  

2. 
  
DRUM UNIT CANON IR2520 

 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 250,00 500,00 

3. 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ USB 

 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 11,00 55,00 

4. 
ΠΟΝΤΙΚΙ ΟΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ USB 

 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 10,00 50,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.205,00 

Φ.Π.Α 24% 289,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 1.494,20 

 

 
 
 
 
Πίνακας Β. 
 
Κ.Α 10.7134.003 
 



 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1 

ΟΘΟΝΗ LED  21,5”  
Διαγώνιος 21,5”, Aspect Ratio 

16:9, Μέγιστη Ανάλυση 
1920x1080, Φωτεινότητα 

250 cd/m2, Αντίθεση 

1.000:1, Χρόνος 
Απόκρισης 5 ms, Color 

Support 16,7 Million, 

Γωνία Θέασης 160ο/170ο, 
Input VGA & HDMI,  

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 95,00 380,00 

2 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
LASER   

Ασπρόμαυρo Laser 
Πολυμηχάνημα με 

λειτουργίες 
Εκτύπωσης, 

Σάρωσης, 

Αντιγραφής και Fax. 
Ταχύτητα εκτύπωσης 

34 σελίδες/λεπτό. 

Ποιότητα εκτύπωσης 
(βέλτιστη) 600x600 

dpi. Εκτύπωση 

Διπλής Όψης. 
Αυτόματος 

Τροφοδότης (ADF) 

50 σελίδων. Μνήμη 
512 MB. Γλώσσες 

Εκτύπωσης: 5e 

εξομοίωσης PCL, 
Εξομοίωση PCL 6. 

Ανάλυση Σάρωσης 

(οπτική) 600x600 
ppi. Ταχύτητα 

Σάρωσης (κανονική, 

Α4) 23 / 25 sides per 
minute. 

Συνδεσιμότητα USB, 

Ethernet, Ασύρματη. 
Μέγιστος μηνιαίος 

όγκος εκτυπώσεων 

30.000 σελίδες. 

Συνιστώμενος 

μηνιαίος όγκος 

εκτυπώσεων 250 – 

2.500 σελίδες. . 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 140,00 420,00 

ΣΥΝΟΛΟ 800,00 

Φ.Π.Α 24% 192,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 992,00 
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