
 

                                               
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                Ηγουμενίτσα ,   19 / 04 / 2022 

ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                           Αριθμ.  Πρωτ:  οικ.59979/6744 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                               ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                              

                                                                                                             
                                                                                                                   
          
                                  
                                                                        
                       
                                                                                                                                                                              

ΘΕΜΑ:  « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τηλεπικοινωνιακού και  βοηθητικού λοιπού  

                 εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού έως 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου    

                 Φ.Π.Α.». 

                  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Α΄  

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 μεταγωγέας δικτύου (switch)  48 θυρών RJ45 1 τεμ. 
10 / 100 / 1000 mbps  layer 2  με 

δυνατότητα τοποθέτησης σε rack 19'' 

2 
διαδικτυακό μέσο αποθήκευσης (NAS) 

 
1 τεμ 

με ενσωματωμένους 2 σκληρούς 

δίσκους  

έκαστος ≥ 4 ΤΒ (σύνολο ≥ 8 ΤΒ)       

USB 3.0  &  Ethernet 

3 
συσκευές αδιάλειπτης παροχής ενέργειας  (UPS) 

 
1 τεμ. 

≥ 1.000 VA,  line interactive  

διαθέτοντας  ≥ 2 σούκο μπρίζες 

4 
KVM 

 
2 τεμ. 

2 υποδοχές εισόδου USB  και μία θύρα 

εξόδου USB έτσι ώστε 2 υπολογιστές 

να μπορούν να μοιράζονται μία 

συσκευή USB 

 

 

 

 

Οδός: Π. Τσαλδάρη 18, Ηγουμενίτσα, 46100             
Πληρ. : Μώκου Παναγιώτα, Κωνσταντίνος Αθανασίου 
Τηλ.      : 2665360-119 & 26653 60333 ,  
e-mail : p.mokou@php.gov.gr, k.athanasiou@php.gov.gr                                
 



 

 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  Β΄     

α/α 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
ασύρματος USB  

αντάπτορας δικτύου 
2 τεμ. 

 
 

 
 
 

ασύρματος  Dual Band USB αντάπτορας Δικτύου για 
δυνατότητα σύνδεσης  ενός PC σε δίκτυο WiFi 

2 ασύρματα τηλέφωνα 2 τεμ. 
με οθόνη υγρών κρυστάλλων, δυνατότητα ανοικτής 

ακρόασης & αναγνώρισης κλήσης 

3 ηχεία 10 τεμ. 2 Χ 3 Watt, USB, stereo, aux 3.5 mm 

4 ενσύρματα ακουστικά  κεφαλής 5 τεμ. ενσύρματα  (με στεφάνη) με μικρόφωνο, aux 3.5 mm, 

5 
web Cameras 

(με ενσωματωμένο μικρόφωνο) 
10 τεμ. Full HD, 1920 X 1080, 30 fps, USB 

6 

συσκευή ελέγχου και τερματισμού 
καλωδίων δικτύου και τηλεφώνου 

(συμπεριλαμβανομένου των 
μπαταριών) 

1 τεμ. 
Να διαθέτει θύρες τουλάχιστον για  καλώδια δικτύου UTP  RJ45 

και καλώδια τηλεφώνου  RJ 11 

7 
ασύρματα 

πληκτρολόγια - ποντίκια 
2 τεμ + 
2 τεμ 

σετ συσκευασίας ποντίκι – πληκτρολόγιο 

8 
ενσύρματα                               

πληκτρολόγια - ποντίκια 
2 τεμ + 
2 τεμ 

σετ συσκευασίας ποντίκι - πληκτρολόγιο                    
(αν δεν παρέχεται σε σετ, τότε 3 ποντίκια & 3 

πληκτρολόγια σε ξεχωριστές συσκευασίες 

9 mousepad 3 με gel στήριξης για τον καρπό 

10 μούφα για καλώδια UTP 20 
θηλυκό σε θηλυκό RJ 45 εξάρτημα για ένωση UTP 

καλωδίων (8p8c) 

11 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑΑ & AA 
200 + 
200 
τεμ 

σε οποιοδήποτε πακέτο συσκευασίας ή χύμα 

12 

καλώδια δικτύωσης UTP,   

CAT 6,  

patchcable 

 ακροδέκτης Α:  RJ45 αρσενικό 

(8P8C) 

ακροδέκτης Β:  RJ45 αρσενικό 

(8P8C) 

 

 1  τεμ. μήκους  30 μ. 

 1  τεμ. μήκους 20 μ. 

 2  τεμ. μήκους 15 μ. 

 3  τεμ. μήκους 10 μ. 

10 τεμ. μήκους  7,0 ως 8,0 μ 

10 τεμ.  μήκους 5 μ.  

20 τεμ. μήκους 3 μ.  

20 τεμ. μήκους 2 μ.  

20 τεμ. μήκους 1,5 μ 

20 τεμ.  μήκους  1 μ. 



 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Γ΄     

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 πολύμπριζο με καλώδιο με διακόπτη ΟΝ/OFF   9 τεμ. 
5 πριζών σούκο,  μήκους  ≥ 1μ.   

3x1mm²                    

2 πολύμπριζο δίχως καλώδιο   (τύπου σταυρός),    7 τεμ. 3 πριζών σούκο με διακόπτη ON/OFF 

3 
καλώδια προέκτασης ρεύματος  ΣΟΥΚΟ  

ακροδέκτης Α: αρσενικός & ακροδέκτης Β:  
θηλυκός 

6 τεμ. 
μήκους ≥ 2μ.  διατομής 3x1mm²  

 

4 
καλώδια USB 

 (σύνδεσης H/Y με εκτυπωτές 
15 τεμ. μήκους ≥ 1,5 μ.  USB 2.0 

5 
 καλώδια προέκτασης USB 

 
10 τεμ. μήκους ≥ 1,5 μ.  USB 2.0 

6 
καλώδια σύνδεσης τηλεφώνου (6p4c) 
ακροδέκτες Α και Β:  RJ11 αρσενικοί 

20 τεμ. 

 

μήκους 3 μέτρων 

 

7 
καλώδια σύνδεσης τηλεφώνου (6p4c) 
ακροδέκτες Α και Β:  RJ11 αρσενικοί 

10 τεμ. μήκους 5 μέτρων 

8 καλώδιο προέκτασης  USB 2.0   8 τεμ. μήκους 1,5 μ  ως  2 μ. 

9 καθαριστικά σπρέι αέρος 2 τεμ. > 400 ml 

10 καθαριστικά σπρέι λαδιού 1 τεμ. > 200 ml 

11 μαντηλάκια καθαρισμού οθόνης ΗΥ (υγρά) 100 τεμ. 
100  τουλάχιστον υγρά μαντηλάκια                              

(σε οποιαδήποτε συσκευασία ) 

12 
κατσαβίδια ηλεκτρολογικά 

(με μονωμένες λαβές) 
1 σετ 

σετ ή κασετίνα ηλεκτρολογικά 
κατσαβίδια τουλάχιστον 6 τεμ.   

(σταυροί, ίσια διάφορων μεγεθών) 
συμπεριλαμβανομένου και του 

δοκιμαστικού ρεύματος 

13 κατσαβίδια ακριβείας 1 σετ 
σετ ή κασετίνα κατσαβιδιών ακριβείας 

τουλάχιστον 6 τεμ. 

14 
μικροεργαλεία χειρός   

(με μονωμένες λαβές) 

από 1 
τεμαχιο 

πένσα, τανάλια, κόφτης,  
μυτοτσίμπιδο ίσιο, μυτοτσίμπιδο κυρτό,  

απογυμνωτής καλωδίων, 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 

Οι ανωτέρω ποσότητες που μπορεί να προμηθευτεί η  Υπηρεσία είναι ενδεικτικές  και 

ενδέχεται να  εξαντληθούν, ανάλογα με τις ανάγκες που θα διαμορφωθούν και μέχρι 

εξαντλήσεως της δεσμευθείσας δαπάνης 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Για τη συγκεκριμένη δαπάνη έχει εκδοθεί η κάτωθι απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: 

           Α/Α 666/26002/3074/21-02-2022 , όπως καταχωρήθηκε με α/α 652 στο βιβλίο  εγκρίσεων και εντολών      

           πληρωμής της υπηρεσίας μας. 

Προσφορές μεμονωμένων ειδών δεν γίνονται αποδεκτές. 

Δυνατότητα αντικατάστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα παραγγελίας επιπλέον αριθμού των ως άνω υλικών στις ίδιες τιμές  

για χρονικό διάστημα έως δύο  μηνών  για την κάλυψη τυχόν αναγκών της  με το ήδη δεσμευμένο 

ποσό. 

 Οι προσφορές θα κατατίθενται εντός κλειστού σφραγισμένου φακέλου ,  έως  27-04-2022 ( άρθρο 53 

του Ν.4782/2021) στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 

Παναγή Τσαλδάρη 18, 46100, Ηγουμενίτσα 

                                                          

                                                                   M.E.A. 

                                                                      Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών 

                                                                             

                                                                                       Παναγιώτα Μώκου 

 
 
           


