
    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.546806(1064)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 40 Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
Ταχ. Κώδικας : 60132
Πληροφορίες Ευαγγελία Μυλωνά
Τηλέφωνο : 2351 351 215
Fax : 2351 020 036  
Email : e.mylona@pieria.pkm.gov.gr Κοιν.: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

                             ( CPV: 64216200-5  )

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ  147/τ.Α’/8-8-2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,

Προμηθειών και  Υπηρεσιών” και  ιδίως τα άρθρα  118 και  328 του βιβλίου ΙΙ  “Συμβάσεις  Έργων,

Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  πρώην  εξαιρουμένων  τομέων  (Οδηγία  2014/25/ΕΕ)”,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.4782/2021  (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021)  ‘’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’’.

4. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.133/2010 “Οργανισμός της  ΠΚΜ”  (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010),  όπως

τροποποιήθηκε  με  τις  αρίθμ.81320  και  77909/01-12-2016  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016).

5. Τις  διατάξεις  του  Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/τ.Α’/2014)  “Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και

εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α΄/

5-8-2016).

7. Τις διατάξεις του  Ν.4071/2012(ΦΕΚ85/τ.Α’/11-4-2012) ¨Ρυθμίσεις  για την τοπική ανάπτυξη,

την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨.

8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-7-2010) “Πρόγραμμα Διαύγεια”.

9. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011(ΦΕΚ204/τ.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”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/2.2.2014).
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10. Την αρίθμ.57654/22-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ρύθμιση

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης” (ΦΕΚ 1781 τ.Β’).

11. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 περί “Απλούστευσης Διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου”.

12. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  22  του  Ν.2859/2000  (ΦΕΚ 248  /τ.Α΄)  “Κύρωση  Κώδικα  Φόρου

Προστιθέμενης Αξίας”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την αριθμ.οικ.570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ 3475 Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής

Μακεδονίας  περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  καθώς  και

παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”.

14. Την αριθμ.οικ.602161(8148)/25-09-2019 (ΦΕΚ 3745 Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής

Μακεδονίας  περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  καθώς  και

παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”.

15. Την  αρίθμ.οικ.759268(4394)/24-12-2019 (ΦΕΚ  4781  Β’)  απόφαση  της  Αντιπεριφερειάρχη

Πιερίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας

Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

16. Την  αριθμ.  πρωτ.  427146(5158)/31-08-2018 Απόφαση  του  Εκτελεστικού  Γραμματέα  της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τουρισμού

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

17. Την με αριθμ. 34/2021 απόφαση της με αριθμ. 8/04-06-2021 συνεδρίασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου ΠΚΜ «Έγκριση 1ης τροποποίησης αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021» (ΑΔΑ: 6ΖΥΔ7ΛΛ-1Α4). 

18. Την  αριθμ.πρωτ.οικ.  433554(880)/27-07-2021  (ΑΔΑΜ:21REQ008983441)  εισήγηση  -

πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας.

19. Την αριθμ. 497577(2454)/06-08-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΞ657ΛΛ-ΙΨΧ)

ποσού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού

του οικονομικού έτους 2021, με αριθμό καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής

της Υπηρεσίας: 3055  (ΑΔΑΜ: 21REQ009046284).

1. Αντικείμενο Ανάθεσης.

Προμήθεια δύο (2) σταθμών πληροφόρησης (Info - Kiosks) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

του  άρθρου  118  ν.4412/2016  όπως  αυτός  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σύμφωνα  με  τις  Τεχνικές

Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι.

Αναθέτουσα Αρχή Γραφείο  Τουρισμού  Περιφερειακής  Ενότητας
Πιερίας

Αντικείμενο Προμήθεια 2 σταθμών πληροφόρησης
(info – kiosks) CPV 64216200-5

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ  8.064,51 €
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Φ.Π.Α. 24%  1.935,50 €

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 118 του ν.
4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών

  Πέμπτη  30  Σεπτεμβρίου  2021 και  ώρα 09.00
π.μ.

Η  συνολική  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ανέρχεται  στο  ποσό  των  10.000,00€,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

           

              2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών   

                   Οι προσφορές θα πρέπει να βρίσκονται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να

αναγράφονται  ευκρινώς,  πέραν  των  στοιχείων  αποστολέα  και  τα  παρακάτω:  «Προσφορά  για  τη  σύναψη

σύμβασης  για  την  προμήθεια  2  σταθμών πληροφόρησης  (info-kiosks)  για  την  κάλυψη  των αναγκών του

Γραφείου Τουρισμού Πιερίας» και την επισήμανση  «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία/Επιτροπή

Αξιολόγησης».

                Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

και ώρα 09:00 π.μ. στο Γραφείο Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ.

60132,  Κατερίνη.  Οι  προσφορές  μπορούν  να  κατατεθούν  στην  ως  άνω  διεύθυνση  προσωπικώς  ή

ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Οι προσφορές που θα υποβληθούν εκτός την ως άνω ημερομηνίας και ώρας

θεωρούνται  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ και  δεν αποσφραγίζονται.  Στις  προσφερόμενες  τιμές θα περιλαμβάνονται  οι

νόμιμες κρατήσεις, εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές

που  ξεπερνούν  τον  προϋπολογισμό.  Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  φέρουν  παρατυπίες  και

διορθώσεις(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να

είναι  καθαρογραμμένη  και  να  έχει  μονογραφεί  από  τον  προσφέροντα.  Οι  προσφέροντες  δεν  δικαιούνται

ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται

πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με

οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. Μετά από αίτημα της

Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινίσεων. Για πληροφορίες

σχετικά με την πρόσκληση, τα ερωτήματα απευθύνονται μόνο ηλεκτρονικά στο e.mylona@pieria.pkm.gov.gr,

υπεύθυνη ενημέρωσης η Δρ. Ευαγγελία Μυλωνά.
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         3. Παράδοση – Τοποθέτηση – Παραλαβή  

Η παράδοση και τοποθέτηση των infokiosk καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας εργασίας θα γίνει εντός εκατό

(100) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Η παράδοση

και τοποθέτηση θα γίνει μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας σε 2 σημεία στην πόλη της Κατερίνης.

4. Πληρωμή

Η  πληρωμή  του  Αναδόχου  θα  πραγματοποιηθεί  μετά  την  παράδοση  και  τοποθέτηση  των  υπό

προμήθεια  ειδών,  οπότε  και  ο  ανάδοχος  θα  εκδώσει  τα  αντίστοιχα  παραστατικά.  Από  την  πληρωμή

παρακρατούνται  οι  ισχύουσες  κάθε  φορά νόμιμες  κρατήσεις  στο  καθαρό ποσό της  αξίας  του  τιμολογίου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

5. Δημοσιότητα

Η  παρούσα  πρόσκληση  θα  αναρτηθεί:  α)  στο  ΚΗΜΔΗΣ  για  5  ημέρες  σύμφωνα  με  το  αρ.  53

Ν.4782/2021 και β) στο δικτυακό τόπο στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (Αναθέτουσας

Αρχής), στη διεύθυνση (URL) : www.pieria.pkm.gov.gr στο πεδίο “Προκηρύξεις”.

6. Τρόπος Ανάθεσης – Σύναψη σύμβασης

Μετά την απευθείας ανάθεση η Αναθέτουσα αρχή θα ζητήσει πριν την υπογραφή της σύμβασης από τον

ανάδοχο να υποβάλει, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου.

 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, από τα

οποία να προκύπτει ότι ο προσφέρων :

 α) δεν τελεί υπό πτώχευση

β) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης

γ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης

δ) δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο

ε) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

στ) δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες

Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την

υποβολή τους.

Υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της

χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  εγκατάστασής  του  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε  βάρος  του  απόφαση

αποκλεισμού, σύμφωνα με το Α.74 του Ν. 4412/2016.
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης εφόσον πρόκειται για εταιρεία:

Ο  προσφέρων  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και

νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ/

ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική

μορφή του Προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την

εταιρία κατά την υποβολή των δικαιολογητικών.

                   

                   Συνημμένα Παραρτήματα:

             

                Παράρτημα Ι- Τεχνικές Προδιαγραφές

                Παράρτημα ΙΙ- Οικονομική Προσφορά

                Παράρτημα ΙΙΙ- Τεχνική Προσφορά

                Παράρτημα ΙV- Υπεύθυνη Δήλωση

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

                                        ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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Παράρτημα Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές      

 Όλες οι προμήθειες θα πρέπει να πληρούν τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές,  να

είναι αρίστης ποιότητας και λειτουργικότητας και να συνοδεύονται από τις νόμιμες άδειες

χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού (λειτουργικού) και προβολής.

 Ο εξοπλισμός δεν θα πρέπει να παρουσιάζει κανενός είδους ελάττωμα, είτε πρόκειται

για  πρόβλημα  σχεδιαστικό,  είτε  κατασκευαστικό,  είτε  φθοράς  και  θα  πρέπει  να

ανταποκρίνεται  στις  λειτουργίες,  τις  προδιαγραφές και  τις  χαρακτηριστικές  ιδιότητες,  που

αναφέρονται τόσο στις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές, όσο και την προσφορά του αναδόχου

και τη μεταξύ μας σύμβαση.

 Δεκτές  γίνονται  προσφορές  ισοδύναμες  ή  καλύτερες  των  απαιτήσεων,  εφόσον

παραμένουν εντός προϋπολογισμού.

 Ο εξοπλισμός θα είναι εντελώς καινούργιος και αμεταχείριστος κατά την παράδοση

και πλήρως συναρμολογημένος

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

1.1 Διαδραστικοί  σταθμοί  πληροφόρησης
εξωτερικού χώρου (τεμάχια) 2

1.2
Οι  υπό  προμήθεια  σταθμοί  πληροφόρησης  θα
είναι  εντελώς  καινούργιοι  κατά  την  παράδοση
και πλήρως συναρμολογημένοι.

ΝΑΙ

1.3 Τύπος εγκατάστασης Εξωτερικού χώρου - Επιδαπέδιο
1.4 Βάρος                                                            <=125kg

1.5 Κλωβός Μεταλλικός,  ηλεκτροστατικά
βαμμένος και ασταρωμένος

1.6 Διαστάσεις με βάση (cm) ≤(HxDxW) (250x100x100)
1.7 Σχεδίαση / Αρχιτεκτονική Το kiosk θα πρέπει να τοποθετείται

με  ασφάλεια  σε  επίπεδο  δάπεδο
και να στερεώνεται στο έδαφος με
4μεταλλικά αγκύρια των 10mm. 

Θα  διαθέτει  πόρτα  με  κλειδαριές
ασφαλείας  για  την  εύκολη
πρόσβαση  στο  εσωτερικό  για  τη
συντήρησή του.

Το  infokiosk θα  είναι  κάθετο  ως
προς το έδαφος με κλίση 90ο όπως
και  η  οθόνη  του  ώστε  να  είναι
ορατή από απόσταση.

Θα  διαθέτει  φωτιζόμενη  οροφή
που θα προσφέρει στέγαση για το
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χρήστη και ταυτόχρονα φωτισμό

Το Infokiosk θα έχει στην πρόσοψη
φωτιζόμενο λογότυπο του φορέα,
φωτιζόμενα  γράμματα,  Κάλυψη
της εμπρόσθιας επιφάνειας με
ψηφιακή εκτύπωση (branding) του
λογότυπου  και  άλλων  στοιχείων
της
Αναθέτουσας  Αρχής και
καλαίσθητη  μακέτα.  Η  μακέτα
είναι ευθύνη του αναδόχου.

1.8 Χρώμα Κατόπιν επιλογής του φορέα
2 ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ
2.1 Οθόνη Touchscreen, επίπεδητύπουLCD
2.2 Τεχνολογία αφής Capacitive, αδιάβροχη
2.3 Ανάλυση full HD 1920 X 1080px, 60Hz
2.4 Διαδραστική 10 σημείων 
2.5 Φωτεινότητα >=2000 cd/m2
2.6 Διαγώνιος 31.5”

2.7 Αντιβανδαλική προστασία ≥ 6mm  τζάμι  αντιβανδαλικό,
διαυγές

2.8 Διαστάσεις ενεργού μεγέθους οθόνης (mm) 698.4(H) ×392.9(V)
2.9 Γωνία θέασης 178° κάθετα / 178° οριζόντια
2.10 ContrastRatio 3000:1

2.11 Backlight/BacklightLifetime LED  Backlight  with  50000  Hours’
Lifetime

2.12 Είσοδοι / Έξοδοι
Video Input: 1 × VGA, 1 × DVI-I, 1 ×
HDMI
Audio: 1 × PC-Audio

2.13 Συνθήκες λειτουργίας

Operating  Temperature  Range:  -
10~50°C
HumidityRange (RH): 10-90%
Ώρες λειτουργίας: 24/7

3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ H/Y 

3.1 Υπολογιστική μονάδα (CPU) ΤύπουINTELCOREi3  3.60GHZ
(ήαντίστοιχηςδυναμικότητας)

3.2 ΕσωτερικήΜνήμη(RAM) >=8GB2400MHz(τουλάχιστον)

3.3 Σκληρόςδίσκος
240GB solid state,  Ταχύτητα
Ανάγνωσης
(ATTO): 500MB/s. ή μεγαλύτερο

3.4 Συνδεσιμότητα Wifi, Ethernet 1Gbps, 1xUSBport
3.5 Λειτουργικό σύστημα windows Windows 10Home 64bit
3.6 Τροφοδοσία 220VAC
3.7 Σύστημα προστασίας αυξησης τάσης ρεύματος ΝΑΙ
3.8 Θερμοκρασία Λειτουργίας -10Οc έως 50οc

Ταχύτητα Εγγραφής (ATTO): έως και 450MB/s. ή
υψηλότερη
• Συνδεσιμότητα:  Wifi,  Ethernet  1Gbps,  1  USB
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port (τουλάχιστον)
• Θύρες μητρικής πλακέτας:  1x  PS/2
Mouse/Keyboard Port, 1x DSub,
1x DVI-D, 1x HDMI, 4x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.1
Gen1
Ports, 1x RJ-45 LAN Port(τουλάχιστον)

3.9 Σύστημα εξαερισμού
4 ανεμιστήρες 80mm, 3000 RPM, 2
εισόδου  &  2  εξόδου  με  φίλτρο
σκόνης αλουμινίου

Ενσωματωμένο σύστημα ήχου με δύο
ηχεία Hi-Fi. 

Προστασία οθόνης από σκόνη, υγρασία
και χαράξεις 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.10

Μεταφορά, παράδοση, εγκατάσταση, στην έδρα
της Αναθέτουσας Αρχής και τα σημεία που αυτή
θα υποδείξει  καθώς και παράδοση εγχειριδίων
χρήσης και εκπαιδευτικού υλικού

ΝΑΙ

3.11
ΤοInfokiosk (H/Y)  να  εκκινεί  και  να
απενεργοποιείται αυτόματα σε προκαθορισμένες
ώρες

ΝΑΙ

3.12 Επίδειξη λειτουργίας - Εκπαίδευση ατόμων ΝΑΙ
4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
4.1 Λογισμικό  /  εφαρμογή  :  διαδικτυακή,  εύκολα

παραμετροποιήσιμη  με  δυνατότητα  εισαγωγής
και  ανανέωσης  περιεχομένου  (κείμενο,  χάρτες,
κ.α.).  Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει τα κάτωθι
χαρακτηριστικά:
 Δομή  και  λειτουργίες  (Mouseover,  menu,

κλείσιμο σελίδων κλπ) κατάλληλες για χρήση
από οθόνη πολλαπλής αφής.

 Λειτουργία σε συσκευές desktop με αυτόματη
εκτέλεση σε περιβάλλον πλήρους οθόνης.

 Δυνατότητα προβολής σε συσκευές mobile.
 Δυνατότητα  προβολής  livestreaming

περιεχομένου
 Δυνατότητα προβολής onlinevideo.
 Πολύγλωσση  (4  γλώσσες)–  τουλάχιστον

Ελληνικά, Αγγλικά και άλλες δύο γλώσσες που
θα υποδείξει  η  αναθέτουσα  Αρχή,  με  πλήρη
υποστήριξη Unicode σε όλα τα υποσυστήματα
(database,  applicationservers)  με  δυνατότητα
επέκτασης και σε επιπλέον γλώσσες

 Δυνατότητα  προβολής  επιλεγμένου
περιεχομένου  από  τον  τοπικό  δίσκο  του
σταθμού εργασίας.

 Να  είναι  κατασκευασμένη  σε  ανεξάρτητη
πλατφόρμα (custom made)  και  όχι  σε  κοινές
πλατφόρμες όπως wordpress, joomla

ΝΑΙ
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Κλπ
Να παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του
Συστήματος

(δημότες,  επισκέπτες  κ.λπ.)  να  λαμβάνουν
πληροφορίες σχετικά
με:
 Ιστορία / σύντομη περιγραφή της πόλης
 Αξιοθέατα
 Εμπορικά καταστήματα
 Επιχειρήσεις εστίασης
 Καταλύματα
 Εκδηλώσεις / events
 Πρόγνωση καιρού
 Διασκέδαση / Ψυχαγωγία
 Μέσα μεταφοράς
 Χάρτες
 Να  παρέχει  τη  δυνατότητα  υποβολής
επιστολών και σχολίων
από τους χρήστες 
 Να  αναφέρει  σε  ειδική  σελίδα  τα
ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς
μετακίνησης.
 Να αναφέρει σε ειδική σελίδα τις εκδηλώσεις
που διοργανώνονται στην περιοχή παρέμβασης.
 Δυνατότητα ενσωμάτωσης video από youtube,
vimeo

Για κάθε καταχώρηση αξιοθέατου, κλπ
θα  πρέπει  να  υπάρχει  επιπλέον  περιγραφή,
χάρτη  –  διαδρομή,  φωτογραφίες  και  λοιπές
πληροφορίες.

Να  υπάρχει  δυνατότητα  εισαγωγής  μαζικών
στοιχείων από φύλλο
excel  για  λίστες  καταστημάτων  όπως
επιχειρήσεις κλπ.

Να υπάρχει  η δυνατότητα  αναζήτησης  σε  κάθε
καρτέλα με σαφή
φίλτρα  αναζήτησης  αλλά  και  αναζήτηση
συγκεκριμένης
καταχώρησης με όνομα/ονομασία.

4.2 Θα  πρέπει  να  διασφαλίζεται  η  διαρκής
λειτουργία  του  λογισμικού  και  η  απαγόρευση
εισόδου  σε  άλλες  εφαρμογές  όπως  πλοήγηση
στο internet κλπ.
Το  λογισμικό  θα  ενημερώνεται  αυτόματα
απομακρυσμένα από υπολογιστή του διαχειριστή
(CMS)  και  οι  αναβαθμίσεις  στο  infokiosk θα

ΝΑΙ 
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εμφανίζονται αυτόματα.

4.3 Φιλοξενία σε  server (hosting) για την εφαρμογή
με απεριόριστο bandwidth για τρία  χρόνια.

ΝΑΙ

5 Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

5.1

Εγγύηση  καλής  λειτουργίας  τριών  ετών  για  τα
infokiosks και τα συνοδευόμενα μέρη. Η εγγύηση
θα  περιλαμβάνει  την  δωρεάν  αντικατάσταση
όλων  των  ελαττωματικών  εξαρτημάτων  λόγω
κατασκευαστικής  αστοχίας  σε  εύλογο  χρονικό
διάστημα και τη συντήρηση του λογισμικού

ΝΑΙ

5.2 Ο προμηθευτής θα παρέχει δωρεάν τηλεφωνική
και διαδικτυακή υποστήριξη για τρία (3) έτη. ΝΑΙ

5.3
Ο προμηθευτής  θα  πρέπει  να  παράσχει  άμεση
διαθεσιμότητα  ανταλλακτικών  για  δύο  (2)  έτη
επιπλέον της εγγύησης.

ΝΑΙ

   

 Ο σχεδιασμός και η επιμέλεια του εικαστικού μέρους των παραδοτέων καθώς και η

μετάφραση των κειμένων σε 4 γλώσσες είναι ευθύνη του αναδόχου.

 Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να αποστείλει εξειδικευμένο τεχνικό εντός τριών

ημερών  σε περίπτωση που κάποια βλάβη δεν επιδιορθώνεται απομακρυσμένα.

 Πιστοποίηση CE
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Παράρτημα ΙΙ – Οικονομική Προσφορά (πρότυπο)

(Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να  συνοδεύεται από την τεχνική προσφορά Παράρτημα

ΙΙΙ των υπό προμήθεια infokiosks)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:                                                                                                                              

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΠΟΛΗ : 

Α.Φ.Μ.  : 

ΔΟΥ:  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

Φax:

Email :

Με την παρούσα προσφορά μου δηλώνω ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της αριθμ. οικ.

…... …………… πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

Είδος δαπάνης

Προσφερόμενη  τιμή

(χωρίς Φ.Π.Α. σε €)

Φ.Π.Α. (σε €) Συνολική  αξία  (με

Φ.Π.Α. σε €)

Σχεδιασμός,  κατασκευή,

μεταφορά και εγκατάσταση δύο

(2)  σταθμών  πληροφόρησης

(infokiosks)

Σύνολο

 

Ημερομηνία:

                                                                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                                     Ονοματεπώνυμο 

        

                                                                                                Σφραγίδα & υπογραφή
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Παράρτημα ΙΙΙ - Τεχνική Προσφορά

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΝΑΙ/ΟΧΙ

1
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

1.1
Διαδραστικοί  σταθμοί
πληροφόρησης  εξωτερικού
χώρου (τεμάχια)

2

1.2

Οι  υπό  προμήθεια  σταθμοί
πληροφόρησης  θα  είναι
εντελώς  καινούργιοι  κατά  την
παράδοση  και  πλήρως
συναρμολογημένοι.

ΝΑΙ

1.3 Τύπος εγκατάστασης Εξωτερικού  χώρου  -
Επιδαπέδιο

1.4 Βάρος <=125kg

1.5 Κλωβός

Μεταλλικός,
ηλεκτροστατικά
βαμμένος  και
ασταρωμένος

1.6 Διαστάσεις με βάση (cm) ≤(HxDxW)
(250x100x100)

1.7 Σχεδίαση / Αρχιτεκτονική Το  kiosk θα  πρέπει  να
τοποθετείται  με
ασφάλεια  σε  επίπεδο
δάπεδο  και  να
στερεώνεται  στο
έδαφος  με  4μεταλλικά
αγκύρια των 10mm. 

Θα  διαθέτει  πόρτα  με
κλειδαριές  ασφαλείας
για  την  εύκολη
πρόσβαση  στο
εσωτερικό  για  τη
συντήρησή του.

Το  infokiosk θα  είναι
κάθετο  ως  προς  το
έδαφος  με  κλίση  90ο

όπως  και  η  οθόνη  του
ώστε  να  είναι  ορατή
από απόσταση.

Θα διαθέτει φωτιζόμενη
οροφή  που  θα
προσφέρει  στέγαση  για
το  χρήστη  και
ταυτόχρονα φωτισμό
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Το  Infokiosk θα  έχει
στην  πρόσοψη
φωτιζόμενο  λογότυπο
του φορέα,  φωτιζόμενα
γράμματα,  Κάλυψη  της
εμπρόσθιας  επιφάνειας
με
ψηφιακή  εκτύπωση
(branding) του
λογότυπου  και  άλλων
στοιχείων της
Αναθέτουσας  Αρχής και
καλαίσθητη  μακέτα.  Η
μακέτα  είναι  ευθύνη
του αναδόχου.

1.8 Χρώμα Κατόπιν  επιλογής  του
φορέα

2 ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

2.1 Οθόνη Touchscreen,
επίπεδητύπουLCD

2.2 Τεχνολογία αφής Capacitive, αδιάβροχη

2.3 Ανάλυση full  HD  1920  X  1080px,
60Hz

2.4 Διαδραστική 10 σημείων 
2.5 Φωτεινότητα >=2000 cd/m2
2.6 Διαγώνιος 31.5”

2.7 Αντιβανδαλική προστασία ≥ 6mmτζάμι
αντιβανδαλικό, διαυγές

2.8 Διαστάσεις  ενεργού  μεγέθους
οθόνης (mm) 698.4(H) ×392.9(V)

2.9 Γωνία θέασης 178°  κάθετα  /  178°
οριζόντια

2.10 ContrastRatio 3000:1

2.11 Backlight/BacklightLifetime LED  Backlight  with
50000 Hours’ Lifetime

2.12 Είσοδοι / Έξοδοι
Video Input: 1 × VGA, 1 ×
DVI-I, 1 × HDMI
Audio: 1 × PC-Audio

2.13 Συνθήκες λειτουργίας

Operating  Temperature
Range: -10~50°C
HumidityRange (RH): 10-
90%
Ώρες λειτουργίας: 24/7

3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ H/Y 

3.1 Υπολογιστική μονάδα (CPU)

ΤύπουINTELCOREi3
3.60GHZ
(ήαντίστοιχηςδυναμικότ
ητας)

3.2 ΕσωτερικήΜνήμη(RAM) >=8GB2400MHz(τουλάχι
στον)
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3.3 Σκληρόςδίσκος

240GB solid state,
Ταχύτητα Ανάγνωσης
(ATTO):  500MB/s.  ή
μεγαλύτερο

3.4 Συνδεσιμότητα Wifi,  Ethernet  1Gbps,
1xUSBport

3.5 Λειτουργικό σύστημα windows Windows 10Home 64bit
3.6 Τροφοδοσία 220VAC

3.7 Σύστημα  προστασίας  αυξησης
τάσης ρεύματος ΝΑΙ

3.8 Θερμοκρασία Λειτουργίας -10Οc έως 50οc

Ταχύτητα Εγγραφής (ATTO): έως
και 450MB/s. ή υψηλότερη
• Συνδεσιμότητα: Wifi, Ethernet
1Gbps, 1 USB port (τουλάχιστον)
• Θύρες μητρικής πλακέτας: 1x
PS/2  Mouse/Keyboard  Port,  1x
DSub,
1x DVI-D,  1x HDMI,  4x USB 2.0
Ports, 2x USB 3.1 Gen1
Ports,  1x  RJ-45  LAN
Port(τουλάχιστον)

3.9 Σύστημα εξαερισμού

4  ανεμιστήρες  80mm,
3000 RPM, 2 εισόδου &
2  εξόδου  με  φίλτρο
σκόνης αλουμινίου

Ενσωματωμένο  σύστημα  ήχου
με δύο
ηχεία Hi-Fi. 

Προστασία  οθόνης  από  σκόνη,
υγρασία
και χαράξεις 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.10

Μεταφορά,  παράδοση,
εγκατάσταση,  στην  έδρα  της
Αναθέτουσας  Αρχής  και  τα
σημεία που αυτή θα υποδείξει
καθώς  και  παράδοση
εγχειριδίων  χρήσης  και
εκπαιδευτικού υλικού

ΝΑΙ

3.11
ΤοInfokiosk (H/Y) να εκκινεί και
να  απενεργοποιείται  αυτόματα
σε προκαθορισμένες ώρες

ΝΑΙ

3.12 Επίδειξη  λειτουργίας  -
Εκπαίδευση ατόμων ΝΑΙ

4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
4.1 Λογισμικό  /  εφαρμογή  :

διαδικτυακή,  εύκολα
ΝΑΙ
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παραμετροποιήσιμη  με
δυνατότητα  εισαγωγής  και
ανανέωσης  περιεχομένου
(κείμενο,  χάρτες,  κ.α.).  Η
εφαρμογή θα πρέπει να έχει τα
κάτωθι χαρακτηριστικά:
 Δομή  και  λειτουργίες

(Mouseover,  menu,  κλείσιμο
σελίδων κλπ) κατάλληλες για
χρήση από οθόνη πολλαπλής
αφής.

 Λειτουργία  σε  συσκευές
desktop με  αυτόματη
εκτέλεση  σε  περιβάλλον
πλήρους οθόνης.

 Δυνατότητα  προβολής  σε
συσκευές mobile.

 Δυνατότητα  προβολής
livestreaming περιεχομένου

 Δυνατότητα  προβολής
onlinevideo.

 Πολύγλωσση  (4  γλώσσες)–
τουλάχιστον  Ελληνικά,
Αγγλικά  και  άλλες  δύο
γλώσσες που θα υποδείξει η
αναθέτουσα Αρχή,  με  πλήρη
υποστήριξη  Unicode σε  όλα
τα υποσυστήματα  (database,
applicationservers)  με
δυνατότητα επέκτασης και σε
επιπλέον γλώσσες

 Δυνατότητα  προβολής
επιλεγμένου  περιεχομένου
από  τον  τοπικό  δίσκο  του
σταθμού εργασίας.

 Να είναι κατασκευασμένη σε
ανεξάρτητη  πλατφόρμα
(custom made)  και  όχι  σε
κοινές  πλατφόρμες  όπως
wordpress, joomla
Κλπ
Να  παρέχει  τη  δυνατότητα
στους  χρήστες  του
Συστήματος

(δημότες,  επισκέπτες  κ.λπ.)  να
λαμβάνουν  πληροφορίες
σχετικά
με:
 Ιστορία / σύντομη περιγραφή
της πόλης
 Αξιοθέατα
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 Εμπορικά καταστήματα
 Επιχειρήσεις εστίασης
 Καταλύματα
 Εκδηλώσεις / events
 Πρόγνωση καιρού
 Διασκέδαση / Ψυχαγωγία
 Μέσα μεταφοράς
 Χάρτες
 Να  παρέχει  τη  δυνατότητα
υποβολής  επιστολών  και
σχολίων
από τους χρήστες 
 Να  αναφέρει  σε  ειδική
σελίδα  τα  ενδεδειγμένα  μέτρα
ασφαλούς
μετακίνησης.
 Να  αναφέρει  σε  ειδική
σελίδα  τις  εκδηλώσεις  που
διοργανώνονται  στην  περιοχή
παρέμβασης.
 Δυνατότητα  ενσωμάτωσης
video από youtube, vimeo

Για  κάθε  καταχώρηση
αξιοθέατου, κλπ
θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον
περιγραφή,  χάρτη  –  διαδρομή,
φωτογραφίες  και  λοιπές
πληροφορίες.

Να  υπάρχει  δυνατότητα
εισαγωγής  μαζικών  στοιχείων
από φύλλο
excel  για  λίστες  καταστημάτων
όπως επιχειρήσεις κλπ.

Να  υπάρχει  η  δυνατότητα
αναζήτησης σε κάθε καρτέλα με
σαφή
φίλτρα  αναζήτησης  αλλά  και
αναζήτηση συγκεκριμένης
καταχώρησης  με
όνομα/ονομασία.

4.2 Θα  πρέπει  να  διασφαλίζεται  η
διαρκής  λειτουργία  του
λογισμικού  και  η  απαγόρευση
εισόδου  σε  άλλες  εφαρμογές
όπως  πλοήγηση  στο  internet
κλπ.

ΝΑΙ 
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Το  λογισμικό  θα  ενημερώνεται
αυτόματα απομακρυσμένα από
υπολογιστή  του  διαχειριστή
(CMS) και  οι  αναβαθμίσεις  στο
infokiosk θα  εμφανίζονται
αυτόματα.

4.3

Φιλοξενία  σε  server (hosting)
για  την  εφαρμογή  με
απεριόριστο bandwidth για τρία
χρόνια.

ΝΑΙ

5
Γ.  ΕΓΓΥΗΣΗ  -  ΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

5.1

Εγγύηση  καλής  λειτουργίας
τριών ετών για τα infokiosks και
τα  συνοδευόμενα  μέρη.  Η
εγγύηση  θα  περιλαμβάνει  την
δωρεάν  αντικατάσταση  όλων
των  ελαττωματικών
εξαρτημάτων  λόγω
κατασκευαστικής  αστοχίας  σε
εύλογο χρονικό διάστημα και τη
συντήρηση του λογισμικού

ΝΑΙ

5.2

Ο  προμηθευτής  θα  παρέχει
δωρεάν  τηλεφωνική  και
διαδικτυακή  υποστήριξη  για
τρία (3) έτη.

ΝΑΙ

5.3

Ο  προμηθευτής  θα  πρέπει  να
παράσχει άμεση διαθεσιμότητα
ανταλλακτικών  για  δύο  (2)  έτη
επιπλέον της εγγύησης.

ΝΑΙ
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  Παράρτημα IV- Υπεύθυνη Δήλωση
                                                                                 

                                                                                     
                                                                       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση  Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «…………………………»
και το διακριτικό τίτλο «……………………..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό
………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: ……………………., Δ.Ο.Υ.: ………………………. :
1. αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αρ. πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος
Ι αυτής
2. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997
και στο άρθρο 2 παρ. 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
-απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
-τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  για την πρόληψη χρησιμοποίησης
του
χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  η
οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
-παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
3.  δεν έχω καταδικασθεί,  με τελεσίδικη απόφαση,  για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού
κώδικα,  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  μου  δραστηριότητας  ή  για  κάποιο  από  τα
αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
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4. η ανωτέρω εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση
ή αναγκαστική διαχείριση.
5.  η ανωτέρω εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή φόρων και
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
6. δεν έχει επιβληθεί στην ανωτέρω εταιρεία η ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς και γενικότερα
από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

                                                                                                                                                Ημερομηνία:      … /…/ 20…

                                                                                                                                                       Ο – Η Δηλών

                                                                                                                                                 (Υπογραφή) 
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