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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει και αιτείται προς έγκριση την:  Προμήθεια:   « ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

(tablet)  2023»»   , ποσού 4.999,68 €   σε βάρος του: ΚΑ-Οικονομικού Έτους- Τίτλο : ΚΑ 15-7134.001   με τίτλο: 

«Προμήθεια Μηχανογραφικού Υλικού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Συναφή)» του προϋπολογισμού έτους 2023.  

  

α/α            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  cpv:  30200000-1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 

1 
Tablet  ΤΥΠΟΥ Samsung 10,5" 

Galaxy Tab A8 X200 

4GB/64GB, ΜΕ ΘΗΚΗ 
18 224 4.032,00 € 

΄ 

ΣΥΝΟΛΟ 4.032,00 € 

Φ.Π.Α 24% 967,68 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.999,68 € 

 
 
ΘΕΜΑ:  Σύνταξη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 , τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 

της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και 

διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

2) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

3) Την αναγκαιότητα της Προμήθειας   :  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ( tablet)  2023» 

4) Την 62/21  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

5) Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

α/α            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  cpv:  30200000-1 

1 Tablet  ΤΥΠΟΥ Samsung 10,5"*Galaxy Tab A8 X200, 4GB/64GB, με μαύρη  θήκη  

  Οθόνη: Αφής 10.5'' WUXGA TFT.  Ανάλυση: 1920 x 1200.  Επεξεργαστής: Octa-core στα 2GHz. 

  Χωρητικότητα: 64 GB.  Μνήμη: 4 GB RAM.  Κάμερα: 8.0 Mpixels (πίσω) και 5.0 Mpixels 

(εμπρόσθια κάμερα).  Συνδεσιμότητα: 1 x USB (type-C) 2.0, 1 x Micro SD (έως 1 TB), 1 x 3.5 mm audio 

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

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

μικρόφωνο.  Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-polymer 7.040 mAh.  Διαστάσεις: 161.9 x 

246.8 x 6.9 mm.  Βάρος: 508 gr.  Χρώμα: ------.  Λειτουργικό: Android 11. 

  Εγγύηση: 2 χρόνια. DOA 7 ημερών 
Η  θήκη  (ΣΚΟΥΡΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) , θα πρέπει να εφαρμόζεται στο τάμπλετ και να είναι πλήρως λειτουργικό με αυτήν όπως πχ   
λήψη φωτογραφιών , φόρτιση κλπ 
Παράδοση εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 

  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 
Δελατόλας Νικόλαος ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

Υπογραφή 
  

Ημερομηνία 
  



 

Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανωτέρω  δαπάνη  και καλεί τους ενδιαφερόµενους 
να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε µε ταχυδροµείο, σφραγισµένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα 
µε:Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

 Την    62/21   απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Προέδρου του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 

 Την   633/23  ΑΑΥ   µε την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης  και τη µελέτη του διαγωνισµού η οποία έχει εγκριθεί 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και την  14/3/2023  , ηµέρα  ΤΡΙΤΗ    και ώρα 09:00, στο Πρωτόκολλο  του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ, 
∆ιεύθυνση Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4.  Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Τηλ.: 2810. 300.100 – 
300.090,  όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει: 

1. Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς συµπληρωµένο. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να 

δηλώνεται ότι:  

 Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, και του ενδεικτικού προϋπολογισμού του 
διαγωνισμού και συμφωνούν με αυτούς.  

 Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.  

 Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 

Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.  

 Ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και 
του άρθρου 74, του ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλεισθούν. 

 Δικαιολογητικά ανάθεσης:  

Ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η προμήθεια, εντός 10 ημερών από σχετική πρόσκληση η οποία 

θα του αποσταλεί θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά: Α)  Ασφαλιστική και φορολογική 

ενημερότητα Β) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών 

θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος ,που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

H επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής για το σύνολο της 

δαπάνης, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

Η  πρόεδρος του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  

ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ      « «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ( tablet)  2023» »  

 


