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 Προς εταιρεία 
 

                     
                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τον « Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0)» με διάρκεια υλοποίησης έως  
δεκαεννέα (19) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
 
    Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω ανάθεση για το σύνολό της μέχρι 
την 27/12/2022 και ώρα 13.00, βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 
46515/19-12-2022 Τεχνική Περιγραφή του  Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής, 
Επικοινωνιών & Διαφάνειας   του Δήμου, ποσού ύψους  € 34.844,00  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 
     Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών, 
Υπηρεσιών Έργων – Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων -  Αποθηκών σε ΚΛΕΙΣΤΟ, 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ, ο οποίος θα έχει τις εξής ενδείξεις:  

1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ». 
2. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
4.  ΑΦΟΡΑ «Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0)». 
 
   
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, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό.  
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ή 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 
παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) 
 
β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους 
 
γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου 
κράτους – μέλους (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 





δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021) 
 
ε. Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής της με αρ. πρωτ. 43148/28-11-2022 Τεχνική Περιγραφή του  
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Διαφάνειας   του Δήμου . 

 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν 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) 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) 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) 
 
στ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  
 
 
 

 
 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 
 

ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
Συνημμένα:  

1. Η με αρ. πρωτ. 46515/19-12-2022 Τεχνική Περιγραφή – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
2. Την Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 
3. Την Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των Τεχνικών Προδιαγραφών 
4. Την Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
34.844,00 € 
(συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 
 
 
 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
ΤΙΤΛΟΣ «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη» 
 
 
 
 
 
CPV 48000000-8 (Πακέτα λογισμικού και συστήματα Πληροφορικής) 
CPV 30232110-8 (Εκτυπωτές Laser) 
CPV 30213000-5 (Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές) 
CPV 30213100-6 (Φορητοί Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές  
CPV 30213200-7 (Φορητοί Υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση 
γραφίδας 
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1. Τεχνική Έκθεση 
 
 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι, εδώ και δύο δεκαετίες, ένας από τους πιο φιλικούς προς 
τον πολίτη και ταυτόχρονα αποτελεσματικούς τομείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. 
Τα ΚΕΠ παρέχουν διοικητικές πληροφορίες και διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις  των πολιτών, από την 
υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες. 
Μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, την ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων, τη χωροταξική 
διάρθρωση με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και ομάδων ειδικών κατηγοριών, όπως 
ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολίτες χωρίς ψηφιακές δεξιότητες, τα ΚΕΠ αποτελούν πια όχι 
μόνο πραγματικές υπηρεσίες μιας στάσης, αλλά και δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας του κράτους με 
τους πολίτες. 





Τα ΚΕΠ αποτελούν Οργανικές Μονάδες των Δήμων. Εποπτεύονται ως προς την επιχειρησιακή λειτουργία 
τους και τις υπηρεσίες που παρέχουν από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης της Γενικής Γραμματείας 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (https://www.secdigital.gov.gr) του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (mindigital.gr), ενώ ο τεχνικός σχεδιασμός, η ανάπτυξη, διαχείριση και 
υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών τους συστημάτων υποστηρίζονται από τη 
Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr) 
Σήμερα, τα ΚΕΠ διεκπεραιώνουν 1057 διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης ενώ παρέχουν τη δυνατότητα  
εξυπηρέτησης   με   φυσική   παρουσία, βιντεοκλήση και ψηφιακές   αιτήσεις μέσω του gov.gr 
Από το 2019 έχει ξεκινήσει η διαδικασία μετατροπής των ΚΕΠ σε Υπηρεσίες Μίας Στάσης (one stop 
shop), δηλαδή σε δομές μέσω των οποίων ο πολίτης θα μπορεί να ολοκληρώσει όλες τις συναλλαγές του με 
το Δημόσιο, χωρίς ταλαιπωρία. 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
Στόχος των ΚΕΠ είναι να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες όχι μόνο προς τους πολίτες αλλά και 
προς τις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας εμπράκτως την ανάπτυξη της χώρας. 
Η διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών από τα ΚΕΠ απαιτούν συνεχείς επενδύσεις σε πολλαπλά 
επίπεδα, ΄’όπως κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές, εκπαίδευση προσωπικού κ.α. 
Σε αυτό το πλαίσιο με το παρόν Έργο σχεδιάζεται η αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ σε          τρία 
βασικά επίπεδα α) την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχων εργασιών 
(ανακαινίσεις δαπέδων, φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών κ.α β) την προμήθεια tablets για 
την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet για τον έλεγχο ηλεκτρονικών εγγράφων που προσκομίζουν οι 
πολίτες στα ΚΕΠ και γ) δράσεις εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών υποδομών των ΚΕΠ που 
περιλαμβάνουν 
προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Εκτυπωτών, tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr 
wallet) για τους χρήστες των ΚΕΠ. 
Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών σε 200 ΚΕΠ με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Το 
Σύστημα θα αποτελείται από το σύστημα εκτύπωσης του αριθμού προτεραιότητας καθώς και από τη 
μονάδα ενημέρωσης του πολίτη για τη σειρά 
προτεραιότητας. Μέσω web based εφαρμογής η οποία θα είναι hosted στο G-cloud θα μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες να κλείνουν ραντεβού στα επιλεγμένα ΚΕΠ και να παίρνουν αριθμό 
προτεραιότητας για την εξυπηρέτηση τους. Από την ίδια εφαρμογή θα μπορούν να ενημερώνονται τα 
στελέχη των ΚΕΠ για τα προγραμματισμένα ραντεβού. Η ίδια  λειτουργικότητα θα διατίθεται και για τους 
πολίτες που επισκέπτονται τα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού. 
Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους 
εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΔΡΑΣΗ 1. Εξοπλισμός για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet 
Η προτεινόμενη λύση θα περιλαμβάνει την προμήθεια 2 tablet wallet , 19 επιτραπέζιων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, και 2 εκτυπωτών laser 
 
ΔΡΑΣΗ 2. Σύστημα Διαχείρισης Επισκεπτών & Υπογραφής Εγγράφων Πολιτών 
 
Αφορά την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επισκεπτών (προτεραιότητας)   και  2 
tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή από τους εξυπηρετούμενους πολίτες. 
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Π.Ε. & 

Δ. 
 

   
ΠΑΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΑΜΠΟΥΚΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 





 

 

ΕΡΓΟ: «Δράσεις εκσυγχρονισμού των 
ΚΕΠ Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. 
Ρέντη» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Ελλάδα 2.0» 
ΑΞΟΝAΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
«Ψηφιακός μετασχηματισμός 
του κράτους» 
ΔΡΑΣΗ 16780-Further 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
34.844,00 € 
(συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
ΤΙΤΛΟΣ «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη» 
 
 
 
 
 
CPV 48000000-8 (Πακέτα λογισμικού και συστήματα Πληροφορικής) 
CPV 30232110-8 (Εκτυπωτές Laser) 
CPV 30213000-5 (Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές) 
CPV 30213100-6 (Φορητοί Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές  
CPV 30213200-7 (Φορητοί Υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη          
χρήση γραφίδας 
 
 
 
 
 
Τεχνικές Προδιαγραφές  
 
 
ΔΡΑΣΗ 1. Εξοπλισμός για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet 
             Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω αναφερόμενες 
τεχνικές προδιαγραφές : 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 
           
Ανακοίνωση μοντέλου Εντός του 2022 
Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR 
Επεξεργαστής >=Intel Core i3-12100 12ης γενιάς ή 

ισοδύναμο άλλου κατασκευαστή 
Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή >=3.3 GHz ή ισοδύναμο άλλου 





βασική κατασκευαστή 
Κάρτα Δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit thernet) 
Τύπος δίσκου SSD 
Χωρητικότητα δίσκου >=256 Gb 
Ισχύς τροφοδοτικού <=300 W 
Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 Pro με δυνατότητα 

αναβάθμισης σε Windows 11 Pro 
Οθόνη διαστάσεων >= 21.5 ανακοίνωση εντός του 2021 
Πληκτρολόγιο  Ενσύρματο ελληνικό πληκτρολόγιο USB 
Ποντίκι Ενσύρματο USB 
Συνολική Εγγύηση  >=2 έτη 
 
Εκτυπωτής 
 
Τεχνολογία εκτύπωσης Laser 
Τύπος εκτυπωτή Έγχρωμος ή Ασπρόμαυρος Α4 ή 

πολυμηχάνημα 
Ταχύτητα εκτύπωσης >=24 σελίδες ανά λεπτό 
Τροφοδότης σελίδων Αυτόματος με χωρητικότητα >=50 

σελίδων 
Ανάλυση εκτύπωσης  Έγχρωμος 2400x600 dpi – Ασπόμαυτος 

1200x1200 dpi 
Εγγύση  >=2 έτη 
 
Tablets για την χρήση της εφρμογής gov.gr wallet 
 
Οθόνη  >=10 ιντσών 
Μνήμη >=128 GB 
Ενσωματωμένη γραφίδα ΝΑΙ 
Σύνδεση με wifi ΝΑΙ 
Εγγύση  >=2 έτη 
 
 
 
 
 ΔΡΑΣΗ 2. Σύστημα διαχείρισης επισκεπτών & υπογραφής εγγράφων επισκεπτών. 
 
Προδιαγραφές και υπηρεσίες Λύσης. 
  
            Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τον παρακάτω πίνακα  με την απόλυτη ευθύνη της 
ακρίβειας των δεδομένων. 
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤ 

ΗΣΗ 
ΑΠΑΝ 
ΤΗΣΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩ 
ΣΗ / 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

1. Γενικές απαιτήσεις λύσης    
Για την παροχή λειτουργικότητας 
εισιτηρίου στα 
καταστήματα θα πληρούνται οι 
παρακάτω γενικές προϋποθέσεις: 

   

να υπάρχει συμβατότητα με το 
υφιστάμενο κεντρικό πληροφοριακό 

 
ΝΑΙ 

  





σύστημα επισκέψεων 
rantevou.kep.gov.gr 

να προσφέρονται λειτουργικότητες 
έκδοσης εισιτηρίου με φυσική παρουσία 
ή ηλεκτρονικά από το κεντρικό 
πληροφοριακό σύστημα 

 
ΝΑΙ 

  

να υποστηρίζονται τα υφιστάμενα 
σενάρια χρήσης που είναι διαθέσιμα σε 
ΚΕΠ με πιλοτική χρήση εκδοτηρίων που 
είναι προσβάσιμα από το rantevou.gov.gr 
με δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων μέσω 
του κεντρικού πληροφοριακού 
συστήματος. 

 
 
ΝΑΙ 

  

να υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας στο g-
cloud οποιοδήποτε κεντρικών λογισμικών 
πέραν αυτών που βρίσκονται εντός του 
συστήματος του 
εκδοτηρίου 

 
ΝΑΙ 

  

να υπάρχει αναλυτικός οδηγός 
διαχείρισης όλων 
των δυνατοτήτων της λύσης 

ΝΑΙ   

2. Διαλειτουργικότητα    
να προσφερθεί δυνατότητα 
διαλειτουργικότητας μέσω API που θα 
παρασχεθεί και παραμετροποίησης 
λογισμικών εκδοτηρίων βάση οδηγιών 
διαλειτουργικότητας που θα επίσης θα 
παρασχεθεί για την ενημέρωση του 
υφιστάμενου πληροφοριακού 
συστήματος επισκέψεων των ΚΕΠ 
rantevou.kep.gov.gr 

 
 
 
ΝΑΙ 

  

να έχει δυνατότητα απομακρυσμένης 
έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου
 πολίτη μέσω του 
rantevou.kep.gov.gr 

 
ΝΑΙ 

  

να έχει δυνατότητα αποστολής από το 
εκδοτήριο, δεδομένων επόμενου αριθμού 
προτεραιότητας και υφιστάμενου μέσου 
χρόνου αναμονής, προς το πληροφοριακό 
σύστημα επισκέψεων, με τρόπο 
και δομή που θα ζητηθεί από την αρχή 

 
 
ΝΑΙ 

  

να έχει δυνατότητα για λήψη δεδομένων 
από το πληροφοριακό σύστημα 
επισκέψεων προς το εκδοτήριο για την 
ακύρωση αριθμού 
προτεραιότητας 

 
ΝΑΙ 

  

να έχει την δυνατότητα δέσμευσης 
επόμενου αριθμού     εισιτηρίου  από     
το    πληροφοριακό 
σύστημα επισκέψεων προς το εκδοτήριο 

 
ΝΑΙ 

  

 
να έχει την δυνατότητα διαχείρισης του 
τρέχοντα αριθμού εισιτηρίου (επόμενο / 
προηγούμενο) προς εξυπηρέτηση, μέσω 

 
ΝΑΙ 

  





του πληροφοριακού 
συστήματος επισκέψεων 

να έχει δυνατότητα παραμετροποίησης 
των παραπάνω για την 
διαλειτουργικότητα με την υφιστάμενη 
υποδομή API του πληροφοριακού 
συστήματος επισκέψεων 

 
ΝΑΙ 

  

Δυνατότητα φιλοξενίας λογισμικού 
διαχείρισης διαλειτουργικότητας σε 
υποδομές G-Cloud της 
ΓΓΠΣ ή σε υποδομές του αναδόχου για 1 
έτος. 

 
ΝΑΙ 

  

2. Χαρακτηριστικά εκδοτηρίου 
Επιδαπέδια τοποθέτηση ΝΑΙ   
Ελάχιστο μέγεθος οθόνης αφής 17’’ ΝΑΙ   
Τουλάχιστον 2 θύρες USB , 1 θύρα 
δικτύου 100 Mbps και μπουτόν 
τροφοδοσίας και POWER 
ON/OFF στην πίσω πλευρά του 
εκδοτηρίου 

 
ΝΑΙ 

  

Υποστήριξη πολλαπλών  Υπηρεσιών  
στην  Οθόνη 
Αφής 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα προσαρμογής διεπαφής
 στα 
υφιστάμενα εικαστικά πρότυπα του 
gov.gr 

ΝΑΙ   

να είναι εφικτή η λήψη έντυπου 
εισιτηρίου με την 
φυσική παρουσία του πελάτη 

ΝΑΙ   

Εκτύπωση Εισιτηρίου  μέσω θερμικού  
εκτυπωτή 
πάχους χαρτιού 80mm 

ΝΑΙ   

Ενσωματωμένο Ηχείο εντός του 
εκδοτηρίου 

ΝΑΙ   

Λειτουργικό Σύστημα τουλάχιστον 
Windows 10 

ΝΑΙ   

Λογισμικό έκδοσης εισιτηρίων ΝΑΙ   
Ενσύρματη και ασύρματη
 Επικοινωνία 
(Ethernet/Wi-Fi) 

ΝΑΙ   

Το εκδοτήριο να είναι και φορητό, λόγω 
πιθανών 
συνθηκών Covid-19 

ΝΑΙ   

Να παρασχεθεί φωτογραφία του 
εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

Εμφάνιση ατόμων σε αναμονή και 
εκτιμώμενου 
χρόνου εξυπηρέτησης 

ΝΑΙ   

Υπολογισμός Ωραρίου Καταστήματος, 
ώστε να μην εκδίδει εισιτήρια όταν ο 
εκτιμώμενος χρόνος εξυπηρέτησης έχει 
υπερβεί το ωράριο 

 
ΝΑΙ 

  





Λειτουργίας του καταστήματος. 

Δυνατότητα επικοινωνίας με 3rd Party 
Application 
μέσω API 

ΝΑΙ   

3.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Μέγεθος Οθόνης τουλάχιστον 43'' ΝΑΙ   
Γωνία Θέασης(H/V): 178/178 ΝΑΙ   
Ανάλυση: UHD (3840 x 2160) ΝΑΙ   
Φωτεινότητα: 350nits ΝΑΙ   
Τοποθέτηση Οθόνης : Κάθετη/Οριζόντια ΝΑΙ   
Ώρες Λειτουργίας: 16/7 ΝΑΙ   
Τύπος Ηχείων: Built in Speaker ΝΑΙ   
Είσοδοι Βίντεο: 1 x Display Port, 1 x 
HDMI 

ΝΑΙ   

2x USB ΝΑΙ   
Ενσύρματη και Ασύρματη Επικοινωνία ΝΑΙ   
VESA Στήριξη ΝΑΙ   
Ενσωματωμένος Controller  επικοινωνίας  
με  το 
σύστημα προτεραιότητας 

ΝΑΙ   

 
Βάση στήριξης  με  εύκαμπτους  
Βραχίονες  για 
ρύθμιση απόστασης της οθόνης από τον 
τοίχο 

ΝΑΙ   

Συμβατότητα με τα λειτουργικά 
συστήματα των κατασκευαστών 
συσκευών προβολής (Tizen, webOS 
κλπ.), καθώς και με όλα τα ευρέως 
διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα (MS 
Windows, Linux, Android, iOS κλπ.) με 
στόχο να υποστηρίζονται όλοι οι τύποι 
υποκείμενου 
εξοπλισμού. 

 
 
 
ΝΑΙ 

  

Health Monitoring Hardware και 
Software 

ΝΑΙ   

4.ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 
Ελάχιστα Μέτρα: 60 ΝΑΙ   
Μέγιστα γραμμάρια: 70 ΝΑΙ   
5.XEIΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
Διαχείριση των κλήσεων προς πολίτες 
βάση εισιτηρίου, μέσω API από το 
Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ και 
την υφιστάμενη διεπαφή 
προσωπικού 

 
ΝΑΙ 

  

6.ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Δυνατότητα χρήσης σε υφιστάμενες 
οθόνες μέσω 
περιηγητή 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα φιλοξενίας στο G-Cloud  
κεντρικά ή 
φιλοξενία δωρεάν για 1 έτος από τον 

ΝΑΙ   





ανάδοχο 

Δυνατότητα  εξουσιοδοτημένης   
πρόσβασης   σε 
σελίδα στατιστικών 

ΝΑΙ   

Παραμετροποίηση layout στα πρότυπα _   
_ 

ΝΑΙ   

 
Περιγραφή απαιτήσεων υπηρεσιών. 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 
Περιλαμβάνει : Την παραγγελία λήψης, προετοιμασία και έλεγχο εξοπλισμού και την αποστολή / 
παράδοση στα ΚΕΠ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ. 
Περιλαμβάνει : Αποτύπωση αναγκών, καλωδιακής υποδομής και σημείων εξυπηρέτησης. 
Τοποθέτηση οθόνης σε τοίχο και καλωδίωση όπου κρίνεται απαραίτητο. Τοποθέτηση, 
εγκατάσταση και παραμετροποίηση εκδοτηρίου. 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Περιλαμβάνει: Την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και προσαρμογή λογισμικού σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας. 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Περιλαμβάνει : Την παραμετροποίηση λογισμικού για την διαλειτουργικότητα με το κεντρικό 
πληροφοριακό σύστημα rantevou.kep.go.gr 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Περιλαμβάνει : Την εκπαίδευση χειριστών στις λειτουργικότητες του εξοπλισμού και των 
σχετικών διεπαφών χρήστη. 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Περιλαμβάνει : Την εκτέλεση σεναρίων ελέγχου και πιστοποίηση ορθής λειτουργίας της τελικής 
λύσης. Την παρακολούθηση για ένα (1) μήνα, της ορθής λειτουργίας των συστημάτων. 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Περιλαμβάνει : Την ανάλυση, σχεδιασμό, εκτέλεση και παρακολούθηση πλάνου εργασιών. Τον 
συντονισμό με τα αρμόδια μέρη για την επιτυχή ολοκλήρωση. 
 
 
 
 
Tablet μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους 
εξυπηρετούμενους πολίτες. 
 
Οθόνη  >=10 ιντσών 
Μνήμη >=32MB 
Σύνδεση μέσω wifi NAI 
Εγγύηση  >=2 έτη 
 Η διάρκεια υλοποίησης των δράσεων του έργου θα είναι οι 19 μήνες. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  





 

 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ: «Δράσεις εκσυγχρονισμού των 
ΚΕΠ Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. 
Ρέντη» 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» 
ΑΞΟΝAΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
«Ψηφιακός μετασχηματισμός 
του κράτους» 
ΔΡΑΣΗ 16780-Further 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 34.844,00 € 
(συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
ΤΙΤΛΟΣ «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη» 
 
 
 
 
 
CPV 48000000-8 (Πακέτα λογισμικού και συστήματα Πληροφορικής) 
CPV 30232110-8 (Εκτυπωτές Laser) 
CPV 30213000-5 (Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές) 
CPV 30213100-6 (Φορητοί Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές  
CPV 30213200-7 (Φορητοί Υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση 
γραφίδας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
 
 
 
 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.[€] 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΜΟΝ
ΑΔΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ
Σ 

 ΣΥΝΟΛΟ 

 Φ.Π.Α. 
[€] 

 
ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ  
ΜΕ Φ.Π.Α. 
24% [€] 

1 
Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές 

19 ΤΜΧ 800,00 € 
15.200,00 
€ 

3.648,00 
€ 

18.848,00 € 

2 Εκτυπωτές 2 ΤΜΧ 2.000,00 € 4.000,00 € 960,00 € 4.960,00 € 

3 
Tablets χρήσης gov.gr 
wallet 

2 ΤΜΧ 500,00 € 1.000,00 € 240,00 € 1240,00 € 

4 
Σύστημα διαχείρισης 
επισκεπτών 

1 ΤΜΧ 7.500,00 € 7.500,00 € 
1.800,00 
€ 

9.300,00 € 

5 
Tablets υπογραφής 
εγγράφων & 
αξιολόγησης 

2 ΤΜΧ 200,00 € 400,00 € 96,00 € 496,00 € 

        

 ΣΥΝΟΛΟ 
28.100,00 
€ 

6.744,00 
€ 

34.844,00 € 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης, ανέρχεται στο ποσό των 34.844,00€ με 
Φ.Π.Α. 24% 
 
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Π.Ε. 

& Δ. 
 

   

ΠΑΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΑΜΠΟΥΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

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 
(Εmail):  

 
 
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: 
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΝΤΑΣ ΝΟΜΙΜΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
«……………………………….………..»,  ΔΗΛΩΝΩ  ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΤΟΥ Ν. 
4412/2016, ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.  
 
  

   Ημερομηνία ……/……/2022 
                                                                                                                                                                           O Δηλών  

 
 
                                                                                                                                       

………………………………  
 
 
 

                                                                                                                                                                       
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.   

 
 





 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

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) 

  

 

 
 
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: 
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΝΤΑΣ ΝΟΜΙΜΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
«……………………………….………..»,  ΔΗΛΩΝΩ  ΟΤΙ ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ……………ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΤΕΧNIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
…………..ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΚΛΗΤΑ.  
  

   Ημερομηνία ……/……/2022 
                                                                                                                                                                           O Δηλών  

 
 
                                                                                                                                                                              

………………………………  
 
 
 

                                                                                                                                                                       
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.  

 
 
 

 
 

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 
(Εmail):  





 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

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) 

  

 

 
 
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: 
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΝΤΑΣ ΝΟΜΙΜΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
«……………………………….………..»,  ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΣΕ 
ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ Η ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021) 
 
 
  

   Ημερομηνία ……/……/2022 
                                                                                                                                                                           O Δηλών  

 
 
                                                                                                                                                                              

………………………………  
 
 
 

                                                                                                                                                                       
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.  

 
 

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 
(Εmail):  
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