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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Γ. Καραϊσκάκη 1
Ταχ. Κώδικας : 36100 Καρπενήσι
Πληροφορίες : Ε. Σανούλη
Τηλέφωνο : 2237350726
Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : e.sanouli@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: 
1)ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜ ΕΠΕ
Εταιρεία Πληροφορικής 
Μανουσογιάννη 11Α
71201 Ηράκλειο 
Τηλ. : 2810-341119
email: nkostaki@ergosystems.gr
2) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε ερώτημα επί της διαγωνιστικής διαδικασίας». 
ΣΧΕΤ.: 1) Την υπ’ αρίθμ. 40934/01-03-2023 πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή 
οικονομικής προσφοράς (23PROC012218054)
            2) Το υπ’ αρίθμ. 45417/07-03-2023 σχετικό ερώτημα της εταιρείας ΕΡΣΟΣΥΣΤΕΜΣ 
ΕΠΕ

Η Εταιρεία ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ υπέβαλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το εξής 

ερώτημα: 

Ερωτημα : “ Οι προδιαγραφές, όπως υφίστανται στην εγκύκλιο του υπουργείου, περιέχουν 

εναλλακτικές επιλογές σε διάφορα σημεία. Η κάθε αναθέτουσα αρχή, αναλόγως των αναγκών 

της, καλείται να επιλέξει. Παρακαλώ όπως μας διευκρινήσετε ποιες οι επιλογές της ΠΕ 

Ευρυτανίας για τις προδιαγραφές 4.10,4.12,4.13,4.14,4.20,4.21. Ενημερώνουμε ότι η 

προδιαγραφή 4.28 δεν ισχύει για οθόνες εσωτερικής τοποθέτησης“ : 

Σε απάντηση του ανωτέρω σας επισυνάπτουμε το παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙ
ΩΣΗΣ

4. Γενικές απαιτήσεις οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου.
4.1 Θα αναφέρεται ευκρινώς πάνω 

στην οθόνη ο κατασκευαστής 
και το ακριβές μοντέλο.

ΝΑΙ   

4.2 Θα υπάρχει ευδιάκριτη, 
ευανάγνωστη σήμανση CE 
πάνω στην οθόνη.

ΝΑΙ   

4.3 Η υπό προμήθεια οθόνη θα είναι 
καινούργια και αμεταχείριστη.

ΝΑΙ   

4.4 Το προσφερόμενο μοντέλο ΝΑΙ   
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οθόνης θα βρίσκεται σε 
παραγωγή από τον 
κατασκευαστή τη χρονική 
στιγμή υποβολής της 
προσφοράς. Δεν έχει 
ανακοινωθεί παύση της 
παραγωγής της ή βρίσκεται σε 
κατάσταση “End-of-Life”.

4.5 H οθόνη αναπαραγωγής 
οπτικοακουστικού περιεχομένου 
δεν θα χρειάζεται συντήρηση.

ΝΑΙ   

4.6 Η οθόνη αναπαραγωγής 
οπτικοακουστικού
περιεχομένου θα συνοδεύεται 
από όλα τα απαραίτητα

ΝΑΙ   

 
 παρελκόμενά της καθώς και ότι 

άλλο απαιτείται για την άμεση 
θέση της σε λειτουργία.

   

4.7 Διαθέτει σε ισχύ “Πιστοποιητικό 
CE”/Δήλωση Συμμόρφωσης EU 
όπου επιβεβαιώνεται η
συμμόρφωση της φορητής 
συσκευής ανίχνευσης
συχνοτήτων, σε αναλυτικά 
αναφερόμενες σε αυτή, 
εφαρμοστέες κοινοτικές 
νομοθετικές 
απαιτήσεις και εναρμονισμένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα 
προκειμένου να φέρει τη 
σήμανση “CE” (CE mark) για 
χρήση με
ασφαλή και ηλεκτρομαγνητικά συ
μβατό τρόπο.

ΝΑΙ   

4.8 Η οθόνη αναπαραγωγής 
οπτικοακουστικού
περιεχομένου θα συνοδεύεται από 
πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο και 
εγχειρίδιο χρήστη στην Ελληνική 
ή Αγγλική γλώσσα.

ΝΑΙ   

4.9 Η οθόνη αναπαραγωγής 
οπτικοακουστικού
περιεχομένου θα επιτρέπει την 
γρήγορη και επιτυχή προβολή του 
οπτικοακουστικού περιεχομένου 
χωρίς
την ανάγκη πολύπλοκων 
ρυθμίσεων ή εξειδικευμένων 
γνώσεων.

ΝΑΙ   

4.10 Η οθόνη αναπαραγωγής 
οπτικοακουστικού
περιεχομένου θα έχει μέγεθος 
οθόνης σε Ίντσες:

 

ΝΑΙ  Ποιο μέθεθος; 
Σύνηθες 55" ή 65"
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49΄΄ Wide (16:9)

55΄΄ Wide (16:9)

65΄΄ Wide (16:9)

75΄΄ Wide (16:9)

86΄΄ Wide (16:9)
4.11 Ο τύπος 

οθόνης 
θα είναι 
: LED
Q
L
E
D
 
I
P
S
TFT LCD

ΝΑΙ   

4.12 Η ανάλυση οθόνης θα είναι :
960 x 540 pixels-quarter HD
1280 x 720 pixels-
standard HD or “HD 
ready” 1920 x 1080 
pixels-full HD
3840 x 2160 pixels-ultra HD

ΝΑΙ  Ποια μέγιστη 
ανάλυση; 
Προτείνεται 3840 x 
2160 pixels-ultra 
HD

 

4.13 Ο λόγος αντίθεσης της οθόνης 
θα είναι : Μεγαλύτερος 
από 1000:1
Μεγαλύτερος από 1500:1
Μεγαλύτερος από 2000:1

ΝΑΙ  Ποιος λόγος 
αντίθεσης; 
Προτείνεται να 
γίνει Μεγαλύτερος 
από 2000:1

 

4.14 Η φωτεινότητα της 
οθόνης θα είναι : 
Τοποθέτηση εσωτερική.
300 έως 1.500 nits.
Απευθείας έκθεση στο 
ηλιακό φως. Μεγαλύτερη 
από 1.500 nits.

 
Τοποθέτηση εξωτερική.
Μεγαλύτερη από 2.000 nits.

ΝΑΙ  Λογικά να μείνει 
το
Τοποθέτηση 
εσωτερική.
300 έως 1.500 nits.

 

4.15 Η οθόνη αναπαραγωγής 
οπτικοακουστικού θα έχει γωνία 
θέασης: Μεγαλύτερη από 
1700 (H)/1700 (V)

ΝΑΙ   

4.16 Η οθόνη αναπαραγωγής 
οπτικοακουστικού θα είναι 
κατάλληλη για συνεχή λειτουργία 
: 7 x 24 ώρες.

ΝΑΙ   

 
4.17 Η οθόνη αναπαραγωγής 

οπτικοακουστικού
περιεχομένου θα έχει τύπο 
σύνδεσης με Η/Υ: Ethernet

ΝΑΙ   
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4.18 Η οθόνη αναπαραγωγής 
οπτικοακουστικού
περιεχομένου θα έχει υποδοχή 
σύνδεσης δεδομένων USB 2.0

ΝΑΙ   

4.19 Η οθόνη αναπαραγωγής 
οπτικοακουστικού περιεχομένου 
θα έχει ενσωματωμένα ηχεία.

ΝΑΙ   

4.20 Η οθόνη αναπαραγωγής 
οπτικοακουστικού περιεχομένου 
είναι κατάλληλη για :
Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
χ
ρ
ή
σ
η
.
 
Ε
ξ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
χ
ρ
ή
σ
η
.

ΝΑΙ  Θα χρησιμοποιηθεί 
εντός ή αίθουσας ή 
σε εξωτερικό χώρο; 
Τυπικά "Εσωτερική 
χρήση"

 

4.21 Η οθόνη αναπαραγω
γής οπτικοακουστικ
ού περιεχομένου θα 
έχει βάση 
τοποθέτησης : 
Επίτοιχη.
Οροφής.
Επιδαπ
έδια 
σταθερ
ή. 
Επιδαπ
έδια 
κυλιόμ
ενη.

ΝΑΙ  Πως επιθυμείτε να 
αναρτηθεί η οθόνη; 
Τυπικά "Επίτοιχη."

 

4.22 Η διαχείριση της οθόνης ΝΑΙ   
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αναπαραγωγής
οπτικοακουστικού περιεχομένου 
θα γίνετε μέσω υπολογιστή με 
δωρεάν λογισμικό.

4.23 Η οθόνη αναπαραγωγής 
οπτικοακουστικού περιεχομένου 
θα διαθέτει τηλεχειριστήριο.

ΝΑΙ   

4.24 Αναπαραγωγή του 
οπτικοακουστικού περιεχομένου: 
Ενσωματωμένη στην οθόνη.
Με συσκευή Digital Signage 
Media Box.

ΝΑΙ   

4.25 Η Οθόνη υποστηρίζει εμφάνιση 
στατικού και δυναμικού 
περιεχομένου.

ΝΑΙ   

4.26 Η οθόνη υποστηρίζει προβολή 
αρχείων
οπτικοακουστικού περιεχομένου 
:JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, 
MPG, AVI, MP3, MP4, VOB, 
MKV, MOV, WEBM, ASF, 
WMA, PDF.

ΝΑΙ   

4.27 Η οθόνη είναι κατάλληλη για 
σύνδεση σε τροφοδοσία 240 V 
AC, 50 Hz.

ΝΑΙ   

4.28 Η οθόνη εξωτερικής χρήσης έχει 
βαθμό στεγανότητας IP65.

ΝΑΙ   

4.29 Η οθόνη λειτουργεί κάτω από τις 
παρακάτω συνθήκες 
περιβάλλοντος :
Εσωτερική 
τοποθέτηση. 
Θερμοκρασία 
00 C έως 
+400 C. 
Σχετικής 
υγρασίας έως 
και 80%. 
Εξωτερική 
τοποθέτηση.
Θερμοκρασία -
100 C έως 
+500 C. 
Σχετικής 
υγρασίας έως 
και 80%.

ΝΑΙ   

 
        Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Η αναπληρώτρια
Προϊσταμένη  της Διεύθυνσης  

Διοικητικού Οικονομικού 
κ.α.α.
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Αλεξάνδρα Γαίλα

-



Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΠΑΥΛΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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