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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας, για τις 
ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Δημοτικής Ενότητας 
Μυτιλήνης . 

Συγκεκριμένα, το Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, δέχεται καθημερινά, πολύ 
μεγάλο αριθμό πολιτών, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές του, 
τόσο με το Δήμο Λέσβου, όσο και γενικά με διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Πάρα πολύ 
συχνά, λόγω αυτού του γεγονότος, δημιουργούνται έντονα προβλήματα συνωστισμού και 
εντάσεων, των πολιτών μεταξύ τους, αλλά και με τους υπαλλήλους του Κ.Ε.Π., που 
αφορούν στη σειρά με την οποία αυτοί εξυπηρετούνται. Οριστική λύση στο πρόβλημα 
αυτό, μπορεί να δοθεί με την προμήθεια και εγκατάσταση στο χώρο αυτό, ενός σύγχρονου 
ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας, που να ικανοποιεί τις σημερινές απαιτήσεις, 
τόσο σε υλικό εξοπλισμό, όσο και σε λογισμικό. 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
προτεραιότητας, για τις ανάγκες λειτουργίας του Κ.Ε.Π. Μυτιλήνης. Συγκεκριμένα 
απαιτούνται: 

Προμήθεια και εγκατάσταση, ενός (1) επιδαπέδιου συστήματος έκδοσης Εισιτηρίων, μίας 
(1) οθόνης LED σημείων εξυπηρέτησης και τέσσερα (4) χειριστήρια σημείου 
εξυπηρέτησης, τα οποία εφόσον υπάρχει η δυνατότητα θα μπορούν εναλλακτικά να 
λειτουργούν και μέσω λογισμικού από τους  ισάριθμους υπάρχoντες υπολογιστές του 
Κ.Ε.Π. Δ. Ε. Μυτιλήνης. Όλα τα ανωτέρω πτοφανώς θα ελέγχονται με τη χρήση 
εύχρηστου, απλοποιημένου και αξιόπιστου ειδικού λογισμικού διαχείρισης, μέσω του 
οποίου οι χρήστες, θα ρυθμίζουν και θα διαχειρίζονται την λειτουργία του συστήματος 
Προτεραιότητας. Ταυτόχρονα θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν την κατάσταση του 
συστήματος, καθώς επίσης και κάποια στατιστικά στοιχεία. 

Το επιδαπέδιο σύστημα θα χρησιμοποιεί θερμικό χαρτί για τον εκτυπωτή του συστήματος 
προτεραιότητας διαστάσεων 80x80x25 mm και μετά την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του 
συστήματος, θα πρέπει να γίνει η πραγματοποιηθεί η απαραίτητη εκπαίδευση των 
αρμοδίων υπαλλήλων, όσον αφορά στη λειτουργία του μηχανήματος, στην αντικατάσταση 
του χαρτιού, στις διαδικασίες απεμπλοκής χαρτιού κ.α. . 

 
  

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 



 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

1 Επιδαπέδιο 

Σύστημα Έκδοσης 

Εισιτηρίων 

Συμπεριλαμβάνει: 

- 2 μπουτόν τουλάχιστον, για αντίστοιχες 

υπηρεσίες 

- Θερμικό Εκτυπωτή , με πλάτος χαρτιού 

80mm 

- Λογότυπο Πελάτη 

- Eνσύρματη και Wifi Επικοινωνία 

- SQL Βάση 

- Δωρεάν Στατιστικά Στοιχεία 

- Real Time Στατιστικά Στοιχεία 

  

2 

 

1 Οθόνη LED 

Σημείων 

Εξυπηρέτησης 

- Οθόνη LED 40 ιντσών  

- Controller Συστήματος NXQMS 

- Βάση Στήριξης Οροφής ,Τοίχου ή Πάγκου 

- 3D Animation κατά την εναλλαγή 

- Λογότυπο Πελάτη 

- Παραμετροποιήσιμη Οθόνη στις ανάγκες 

του πελάτη 

- Ενσύρματη και Wifi Επικοινωνία 

    

3 

4 Χειριστήρια 

Σημείου 

Εξυπηρέτησης 

Δεδομένου ότι υπάρχουν ήδη ισάριθμοι 

υπολογιστές στο σημείο εξυπηρέτησης , 

εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

τα τερματικά αυτά και ως χειριστήρια του 

συστήματος προτεραιότητας 

  

4 Software 

Μέσω του λογισμικού διαχείρισης, ο 

χρήστης – διαχειριστής να μπορεί να 

ρυθμίζει και να διαχειρίζεται την λειτουργία 

του συστήματος προτεραιότητας, όπως και 

να έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε την 

κατάσταση και τα στατιστικά του 

συστήματος 

    

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση – 

Έλεγχος καλής λειτουργίας της 

εφαρμογής – Προγραμματισμός  

Συστήματος με βάση τις ανάγκες της 

υπηρεσίας 

ΝΑΙ   

2 Εκπαίδευση Χρηστών - Διαχειριστών ΝΑΙ   

 



 

 

Η ανάθεση της προμήθειας  θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ιδίως 
των άρθρων 116 και 117  

2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

3. το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

5. τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις των ανωτέρω. 

Το τελικό ύψος της δαπάνης δεν θα ξεπεράσει το όριο των 2.995,20 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%.    

Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος  2018 
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ΧΤΕΝΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

 

 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 
Σύνολο 

1. Επιδαπέδιο Σύστημα Έκδοσης Εισιτηρίων τεμ. 1 1.100,00 1.100,00 

2. Οθόνη LED Σημείων Εξυπηρέτησης τεμ. 1 600,00 600,00 

3. Χειριστήρια σημείου εξυπηρέτησης τεμ. 4 15,00 60,00 

4. Software τεμ. 1 100,00 100,00 

5. 

Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση – Έλεγχος 

καλής λειτουργίας της εφαρμογής – 

Προγραμματισμός  Συστήματος 

τεμ. 1 700,00 700,00 

Σύνολο 2.560,00 

Φ.Π.Α. 17 %  435,20 

Γενικό Σύνολο 2.995,20 

 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7131.0003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 
με 2.995,20 ευρώ € . 
 

Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 2018 
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ΧΤΕΝΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
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ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο  1ο  

Αντικείμενο προμηθειών  

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος 
προτεραιότητας, για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης. 

 
Άρθρο  2ο  

Προϋπολογισμός της προμήθειας  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων, εννιακοσίων 
ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (2.995,20 €), συμπεριλαμβανομέ-
νου του Φ.Π.Α. 17% και θα καλυφθεί από τους πόρους του Δήμου Λέσβου. 
 

 
Άρθρο  3ο  

Ισχύουσες Διατάξεις  

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 του Ν. 3463/06 ΦΕΚ114 Α 8.6.06 «Δημοτικός  και Κοινοτικός Κώδικας» . 
 

Άρθρο  4ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Οι προμηθευτές  επιβαρύνονται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν 
κατά τα νόμιμα. 

 
Άρθρο  5ο 

Έκπτωση Αναδόχου 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται στην εμπρόθεσμη εκτέλεση και στην ακριβή τήρηση των 
όρων της σύμβασης. 
Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται εντός ημερολογιακού έτους 2018 και εντός των προθεσμιών 
που θα συμφωνηθούν . 

 

Άρθρο  6ο 
Τεχνικά Στοιχεία 

Αναλυτικά οι προβλεπόμενες προμήθειες αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και 
περιλαμβάνουν δαπάνες για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος 



 

προτεραιότητας, για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης.  

Επίσης στην προσφορά πρέπει να δηλώνεται η χώρα κατασκευής ή προέλευσης των 
υλικών  που προσφέρονται. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δώσει προσφορά για το σύνολο των ειδών που 
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό . Προσφορές που δεν θα αναφέρονται στο 
σύνολο της προμήθειας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    

 

Άρθρο  7ο 
Διαδικασία Παραλαβής 

Το σύστημα θα παραληφθεί από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου Λέσβου.  
Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές , 
η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου 
προϊόντος ή τμήματος αυτού. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω 
προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει ο Δήμος δικαιούται να 
ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών κατά το προσφορότερο για τις ανάγκες και τα 
συμφέροντα αυτού τρόπο .  

 
Άρθρο 8ο 

Εγγυήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος, απαιτείται η χορήγηση 
σχετικής εγγύησης καλής λειτουργίας, που ξεκινά μετά την οριστική παραλαβή του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και των παρελκόμενων υλικών - λογισμικών που 
περιγράφονται αναλυτικά στη Τεχνική περιγραφή της Μελέτης και ορίζεται σε δύο (2) 
έτη. 
Επιπλέον για την πλήρη κάλυψη του συστήματος σε αποθέματα ανταλλακτικών και 
τεχνικής υποστήριξης, απαιτείται η εγγύηση πλήρους κάλυψης των ανωτέρω, για 
τουλάχιστον δύο (2) έτη μετά το πέρας της λήξης της εγγύησης καλής λειτουργίας . 

 
Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 2018 
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