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ΑΡΣΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΗ ΝΕΩΝ 

 
Ταχ. ∆/νση : Πτολεμαίων 35 
Ταχ. Κώδικας : 54630 Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες : Ισαάκ Ξανθόπουλος 
Τηλέφωνο : 2310‐526150 
FAX               : 2310‐552813 
Ηλεκτρ. δ/νση    : infothes@arsis.gr 
Ιστοχώρος : www.arsis.gr 

 
ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών» 

 
 

Αναθέτουσα Αρχή: ΑΡΣΙΣ   Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 
Προϋπολογισμός: 10.500,00 (δέκα χιλιάδες  πεντακόσια ) ευρώ  συμπεριλαμβανομένου νόμιμου 
Φ.Π.Α. 
Διαδικασία ανάθεσης: Διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών με κριτήριο την   
χαμηλότερη τιμή 
 
 
Τόπος Παράδοσης: Παράρτημα Θεσσαλονίκης της ΑΡΣΙΣ , Πτολεμαίων 35 
 
Λήξη  προθεσμίας  υποβολής: Τετάρτη 27  Ιουλίου 2016 , ώρα 11:00 π.μ. 
Προσφορών 
 
Τόπος υποβολής προσφορών: ΑΡΣΙΣ , Πτολεμαίων 35, 54630, Θεσσαλονίκη 
 
Δημοσίευση : Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί για 15 ημέρες στην ιστοσελίδα της   ΑΡΣΙΣ . 

www.arsis.gr.   Οι παραλήπτες της Διακήρυξης , γυναίκες και άντρες, μέσω του διαδικτυακού τόπου θα   

πρέπει  κατά  την  παραλαβή  της  να  συμπληρώνουν  το  σχετικό ηλεκτρονικό  έντυπο  (την  αντίστοιχη  

φόρμα)  με  τα  στοιχεία  των ενδιαφερομένων, γυναικών ή αντρών,  (όπως  επωνυμία,  διεύθυνση,  ΤΚ,  

επάγγελμα, τηλέφωνο,  φαξ,  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου)  και  να αποστέλλεται  στη  

διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  infothes@arsis.gr έτσι  ώστε  η  Αναθέτουσα  Αρχή  να  έχει  στη 

διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 

αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία  ή  διευκρινίσεις  επ’  αυτής.  Για  τυχόν  ελλείψεις  στη 

συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

 

Χρηματοδότηση :  
Η δράση υλοποιείται με την χρηματοδότηση  από το Funded by The European Commission, under the 
reference: 2016/00996/RQ/01/04 and the Grant Agreement No: ECHO/-EU/BUD/2016/01007 

 
 

mailto:infothes@arsis.gr
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ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθοι όροι:  

 

Ανάδοχος: Η/Ο υποψήφια/ος Ανάδοχος που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 
Αναθέτουσα Αρχή: Η οργάνωση ΑΡΣΙΣ. που προκηρύσσει τον παρόντα διαγωνισμό και πιο 
συγκεκριμένα το παράτημα της Θεσσαλονίκης  Πτολεμαίων 35, 54630  

 
Αντίκλητος: Το πρόσωπο που η/ο υποψήφια/ος Ανάδοχος με δήλωσή του διορίζει ως αρμόδια/ο για 
την παραλαβή των κοινοποιήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή προς την/τον υποψήφια/ο Ανάδοχο. Στη 
δήλωση περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία της /του Αντικλήτου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κλπ). 
 
Εκπρόσωπος: Η/Ο υπογράφουσα/ων την προσφορά – στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από 

την/τον ίδια/ο την/ον υποψήφια/ο Ανάδοχο – που μπορεί να είναι η/ο νόμιμος εκπρόσωπος της/του 

υποψήφιας/ου Αναδόχου, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο, γυναίκα ή άντρας,  από την/τον υποψήφια/ο 

Ανάδοχο ή την/τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 
Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη σύνταξη των τεχνικών 

προδιαγραφών και των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού, τη δημοσίευσή της και την διενέργεια 

του διαγωνισμού. Η Επιτροπή συστήνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

 
Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών: Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση 

των προσφορών καθώς και την υποβολή πρακτικών αξιολόγησης προς το Όργανο Λήψης Αποφάσεων. 

Η Επιτροπή συστήνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης: Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της 

πορείας υλοποίησης του έργου και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους της/του 

Αναδόχου, καθώς και για την παραλαβή και πιστοποίηση των παρεχομένων προϊόντων. Η Επιτροπή 

συστήνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Ημέρες: Νοούνται πάντα οι ημερολογιακές, εκτός αν ρητά αναφέρονται στην παρούσα «εργάσιμες». 

 
Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή της/του 

Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. 

 
Όργανο Λήψης Αποφάσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΡΣΙΣ το οποίο αποφασίζει για την 

κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού και για τις απαντήσεις επί των προσφυγών, μετά από 

εμπεριστατωμένες εισηγήσεις των αρμοδίων Επιτροπών. 

 
Προϋπολογισμός: Το εκτιμώμενο ποσό από την Αναθέτουσα Αρχή ως δαπάνη για την υλοποίηση του 

προκηρυσσόμενου Έργου. 

 
Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της/του Αναδόχου, η οποία 

καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

 
Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. 
 
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και οι πίνακες περιεχομένων τίθενται για 

διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ 1 : Περιβάλλον του έργου 
 
Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ιδρύθηκε το 1992, βάσει καταστατικού που 
καταχωρήθηκε στα αρχεία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 17904/16.10.1992. Με τροποποίηση 
του καταστατικού της που δημοσιεύτηκε αρμοδίως στις 12/3/2014 στο Πρωτοδικείο Αθηνών 
(194/2014), ρυθμίστηκαν θέματα προσαρμογής σε διαπιστωμένες ανάγκες της αστικής εταιρεία μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Σκοπός της οργάνωσης είναι κυρίως η πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης των νέων , κοριτσιών 
και αγοριών, μέσω της προετοιμασίας και προσφοράς υπηρεσιών πολύπλευρης υποστήριξης για τη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής τους.  
Η ΑΡΣΙΣ και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας με πεδίο εφαρμογής την «Υποστήριξη της 
διαχείρισης και εφαρμογής του ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων». Η ΑΡΣΙΣ διαθέτει 
βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 
 
Σκοπός του έργου 
 
Το παράρτημα Θεσσαλονίκης της ΑΡΣΙΣ. (Πτολεμαίων 35, 54630 Θεσσαλονίκη) προμηθεύεται 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές , laptops και εκτυπωτές για τις ανάγκες του προγράμματος Support to 
Refugees in Greece through Integrated Shelter Model  Rapid - Mobility Solution 
 

ΑΡΘΡΟ 2 ‐ Αντικείμενο του έργου 
 
Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών , laptops και εκτυπωτών, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της δράσης Support to Refugees in Greece through Integrated 
Shelter Model  Rapid - Mobility Solution . Σε αρχείο που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσης παρατίθεται αναλυτικός πίνακας συμφωνίας των υπό προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και 
αναλωσίμων ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί καταλλήλως 
 

Διάρκεια του έργου 
 
Η διάρκεια του Έργου ορίζεται έως τις 31/05/2017 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. H 
Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για χρονικό 
διάστημα έως ότου καλυφθεί το συνολικό τίμημα του έργου. Ομοίως, η Σύμβαση δύναται να 
ολοκληρωθεί νωρίτερα της προβλεπόμενης διάρκειας σε περίπτωση κατά την οποία εξαντληθεί το 
συνολικό τίμημα του έργου. 
 
Προϋπολογισμός του έργου 
 
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Funded by The European Commission, under the reference: 

2016/00996/RQ/01/04 and the Grant Agreement No: ECHO/-EU/BUD/2016/01007 

Ο προϋπολογισμός του Έργου είναι 10.500€ (δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου 

του νομίμου ΦΠΑ. Η αμοιβή της/του Αναδόχου θα καταβληθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

παρούσα και θα περιγράφεται αναλυτικά και στη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτής/ού και της 

ΑΡΣΙΣ. 

 

 

Συμβατικά στοιχεία  
 
Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι : -  
Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
 Ο προϋπολογισμός προσφοράς  
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ΑΡΘΡΟ 3‐ Νομικό πλαίσιο 
 
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με 

τις διατάξεις: 

 
1. Του Κανονισμού Ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών της ΑΡΣΙΣ 

 
2. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α/2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για τη προγραμματική περίοδο 2014‐ 2020». 

 
3. Του Κανονισμού (ΕΚ)213/2008 της 28ης Νοεμβρίου 2007 «για τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΚ)2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού Λεξιλογίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την 

αναθεώρηση του CPV». 

 
4. Του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του 
κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 846/2009. 
 

5. Του ΕΚ 1303/2013, και του Εκτελεστικού Κανονισμού 821/2014 ως προς τις διατάξεις περί 

δημοσιότητας. 

 
6. Της 81986/ΕΥΘΥ712/2015 (ΦΕΚ 1822Β/2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 

δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014‐2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014‐2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4: Ενστάσεις-προσφυγές 
 
Οι υποψήφιες/οι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ενστάσεις: 
 
Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 

της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον 

καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της 

προκήρυξης και υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διεξαγωγής 

Διαγωνισμών η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης 

εκδίδεται από το αρμόδιο Όργανο Λήψης Αποφάσεων το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 
Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών ή της συμμετοχής υποψήφιας/ου Αναδόχου στο διαγωνισμό, κατά τη 

διάρκεια αποσφράγισης των προσφορών και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία 

διενέργειάς του. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, 

αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού, η οποία 

γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει το αρμόδιο Όργανο Λήψης Αποφάσεων. 

 
Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε 

χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων. Η 

ένσταση αυτή εξετάζεται από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών , η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί 

της ένστασης αποφασίζει το αρμόδιο Όργανο Λήψης Αποφάσεων, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες 

ημέρες από την κατά περίπτωση λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσμία των δέκα 
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(10) ημερών είναι δυνατό να παρατείνεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους λόγους δεν 

γίνονται δεκτές. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου Αναδόχου στο διαγωνισμό κοινοποιείται εντός 2 (δύο) 

ημερών από την υποβολή της υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

 
4.3 Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών 

 
Οι προσφέροντες , γυναίκες και άντρες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παρόν τεύχος, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  27 Ιουλίου2016 και ώρα 11:00 π.μ. στην 
έδρα του παραρτήματος Θεσσαλονίκης , Πτολεμαίων 35, 54630 Προσφορές που θα κατατεθούν μετά 
την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται από την Επιτροπή 
Διεξαγωγής Διαγωνισμών ως εκπρόθεσμες. 
 

4.4 Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού 
 
Το πλήρες κείμενο του τεύχους διατίθεται μέσω του Διαδικτύου σε ηλεκτρονική μορφή στις εξής 
διευθύνσεις: 
 

Στον ιστότοπο της ΑΡΣΙΣ. Α.Ε. http://www.arsis.gr 

 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι γυναίκες και άντρες να παραλάβουν το τεύχος, μπορούν να 
απευθύνονται στην ΑΡΣΙΣ, στη διεύθυνση Πτολεμαίων 35, 54630, Θεσσαλονίκη, στον κ. Ισαάκ 
Ξανθόπουλο, στον 2ο όροφο, τηλ: 2310‐526150, φαξ:2310-552813, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από 10:00 έως 15:00. 
 
Για την παραλαβή του τεύχους δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαμβάνοντες το τεύχος, γυναίκες και 
άντρες, θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, 
φαξ, e‐mail) και υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο που παραλαμβάνουν από άποψη 
πληρότητας. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες, γυναίκες και άντρες,  του Τεύχους Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφορών διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον 
πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Επιτροπή 
διεξαγωγής Διαγωνισμών νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με 
το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου του Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφορών, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους, γυναίκες και άντρες,  ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται σε αυτούς μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης. 
 

4.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Δεκτές γίνονται οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις 
προδιαγραφές της παρούσας. Προσφορές, οι οποίες κατά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, 
είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς το Τεύχος Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφορών ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται με 
απόφαση του αρμόδιου Οργάνου Λήψης Αποφάσεων. Είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή 
περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που 
δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα 
σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις της /του υποψήφιας/ιου Ανάδοχου 
και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψήφιων Ανάδοχων. 
 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, εγχώριας ή 
αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές εταιρείες Ελληνικές ή χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συνεταιρισμοί ή ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. Οι υποψήφιοι προμηθευτές, γυναίκες και άντρες,  υποχρεούνται να αναφέρουν στις 
προσφορές τους την εταιρεία και τη χώρα προέλευσης των ειδών που προσφέρουν. 
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ΑΡΘΡΟ 5‐Παροχή διευκρινήσεων 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, γυναίκες και άντρες,  μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Επιτροπή 

Διεξαγωγής Διαγωνισμών συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του 

παρόντος Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την λήξη υποβολής των προσφορών. Οι συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του παρόντος Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής 

Προσφορών πρέπει να παρέχονται το αργότερο έως και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την 

ημερομηνία που έχει ορισθεί για την λήξη υποβολής των προσφορών. 

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης και εφ’ όσον 

παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει την/τον υποψήφια/ο Ανάδοχο να παράσχει διευκρινίσεις ή 

συμπληρώσεις σχετικές με τα υποβληθέντα στοιχεία της προσφοράς του. Η/Ο υποψήφια/ος Ανάδοχος 

υποχρεούται, στην περίπτωση αυτή, να παράσχει τις σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε δύο (2) εργάσιμες 

ημέρες και να προβεί σε σχετικές με τα υποβληθέντα στοιχεία συμπληρώσεις μέσα σε μία (1) εργάσιμη 

ημέρα από την ημερομηνία που θα του ζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση 

είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις αυτές δεν 

επιτρέπεται να άγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ουσιώδη μεταβολή στοιχείων της ήδη υποβληθείσας 

προσφοράς. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από την/τον υποψήφια/ιο Ανάδοχο λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 

 
Δικαιολογητικά ή και στοιχεία τεκμηρίωσης που απαιτείται να υποβληθούν μαζί με την προσφορά και 

που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 
Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν Τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής 

Προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι , γυναίκες και άντρες μπορούν να απευθύνονται στην ΑΡΣΙΣ στην  

ηλεκτρονική διεύθυνση infothes@arsis.gr ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 2310‐552813 με την 

ένδειξη «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών» 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6‐Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
6.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Οι δικαιούμενοι , γυναίκες και άντρες, συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 

τους και τα εξής δικαιολογητικά (η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού 

αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς) :  

6.2. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες η/ο υποψήφια/ος Ανάδοχος θα δηλώνει, κατά 

περίπτωση, ότι:  

Είναι ενήμερη/ος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις.  Σε περίπτωση που 

ανακηρυχθεί Ανάδοχη/ος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους 

δικαιολογητικά Κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στο …άρθρο της παρούσης  

6.3 Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

Η/ο/οι νόμιμη/ες/οι εκπρόσωπος/οι της/του υποψηφίας/ιου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για 

Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι 

διαχειρίστριες/ιστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., η/ο Πρόεδρος και η/ο Διευθύνων Σύμβουλος 

αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι , γυναίκες ή άντρες) κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην 

περίπτωση που η/ο υποψήφια/ος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι: i) Δεν έχει κηρυχθεί 

έκπτωτη/ος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. ii) Δεν έχει τιμωρηθεί με 

αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
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Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των τεχνικών 

προδιαγραφών και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων των οποίων έλαβε γνώση και 

τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους όρους, τους 

οποίους και θα αναφέρει.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.  

6.4 Εφόσον οι υποψήφιες/ιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής  της/του 

εκπροσωπουμένης/ου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

6.5 Μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίζονται τα απαραίτητα 

νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα Νομικά Πρόσωπα : Εάν η/ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:  

1. ΦΕΚ σύστασης,  

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει),  

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του 

νομικού προσώπου,  

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει η/ο ίδια/ος ο νόμιμη/ος 

εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,  

Εάν η/ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:  

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, Σε περίπτωση εγκατάστασης 

τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Εάν ο 

προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:  

1. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 

έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:  στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  στο Διαγωνισμό  

2. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

  να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,  να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή 

σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνη/ο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),  

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου - 

να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινή/ός εκπρόσωπος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση 

της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

Επιπλέον, σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση της/του υποψήφιας/ου 

Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση της/του 

υποψήφιας/ου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας της/του υποψήφιας/ου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται 

ότι η/ο υποψήφια/ος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  
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Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Έλληνες , γυναίκες και άντρες, πολίτες ή οι αλλοδαποί, 

καθώς και τα ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα με την προσφορά τους 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι συνεταιρισμοί με την προσφορά τους 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει κάθε υποψήφια/ος προμηθευτής που συμμετέχει σε 
ένωση με την προσφορά της ένωσης  
 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7‐Προσφορές 
 
Οι προσφορές δεσμεύουν τις /τους υποψήφιες/ους Αναδόχους για 120 ημερολογιακές ημέρες από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος 

του προαναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει 

παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. 

 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , πριν από 

τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο ως χρόνο ισχύος στη 

Διακήρυξη. 

 
Μετά τη λήξη και του ανώτατου αυτού ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται 

τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

συμμετέχοντες, γυναίκες και άντρες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της 

προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με 

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 
 

Εναλλακτικές προσφορές 
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού αντιπροσφορές ή εναλλακτικές 

προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
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Τρόπος σύνταξης προσφορών 
Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Οι 

προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 

την/τον υποψήφια/ιο Ανάδοχο, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών 

πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και να μονογράφει και να σφραγίζει 

αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ο : Δικαιολογητικά Κατακύρωσης  
 

Η/Ο υποψήφια/ος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να 

καταθέσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:  

 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ , ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΡΕΣ 

8.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία η/ο υποψήφια/ος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτήν/όν προσωπικό.  

8.2 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που η/ο υποψήφια/ος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι η/ο 

υποψήφια/ος Ανάδοχος είναι ενήμερη/ος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, έκδοσης μετά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού ή να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης .  

8.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι η/ο υποψήφια/ος Ανάδοχος είναι 

ενήμερη/ος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού ή να είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

8.4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 

μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη 

μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει 

κατατεθεί.  

 

β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

 

γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά με την ακόλουθη 

τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 8.2 : Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 

παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι η/ο υποψήφια/ος Ανάδοχος είναι ενήμερη/ος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες 

εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκομίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό. 
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 δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ α) Δικαιολογητικά όπως των εδαφίων 8.1, 8.2, 8.3 και 8.4 ανωτέρω. β) Βεβαίωση 

εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι ενώσεις υποψήφιων αναδόχων, 

γυναικών και αντρών  που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 

 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση. Σε 

περίπτωση που στη χώρα της/του υποψήφιας/ου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση της/του υποψήφιας/ου Αναδόχου ή, στα κράτη 

όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση της/του υποψήφιας/ου Αναδόχου 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 

της χώρας της/του υποψήφιας/ου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η/ο υποψήφια/ος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τις/τους 

υποψήφιες/ους αναδόχους, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση)  Όταν η/ο υποψήφια/ος 

προμηθευτής είναι Ο. Ε. ή Ε. Ε. και η/ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα 

εταιρείας και υπογραφή).  

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α. Ε. και Ε. Π. Ε. χρειάζεται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και 

εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει 

οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).  

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται μόνο από την/τον ίδια/ο την/τον υποψήφια/ο ανάδοχο 

ως φυσικό πρόσωπο χρειάζεται να φέρουν μόνο υπογραφή.  

 Το γνήσιο της υπογραφής δεν απαιτείται παρά μόνο στις εξουσιοδοτήσεις (εκπροσώπησης κλπ). 

  Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 

(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό 

δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές και 

πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ: 

 Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται ή στην πρωτότυπη μορφή τους ή ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των ακριβών αντιγράφων αυτών. 

Προσοχή όμως πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά – έγγραφα εις διπλούν άσχετα από την 

μορφή που θα έχουν (πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα). 

 Απλά (μη επικυρωμένα) αντίγραφα εγγράφων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 11 του 

Ν. 2690/99, όπως είναι τα ιδιωτικά, τα δικαστικά και τα αλλοδαπά έγγραφα, γίνονται δεκτά εάν 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία η/ο ενδιαφερόμενη/ος βεβαιώνει την ακρίβεια 

των στοιχείων τους και ότι τα προσκομιζόμενα απλά αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των 

πρωτοτύπων και θα βρίσκονται στην διάθεση της υπηρεσίας όποτε ζητηθούν. 

 Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους , γυναίκες ή άντρες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του 

Κώδικα Δικηγόρων, πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.  

 Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές 

για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 

 Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961 

(κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισημείωση – apostille επί 

του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα.  

 Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. 
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Άρθρο 9: Τρόπος κατάθεσης προσφορών  

 
9.1. Όσες/οι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 

μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη.  

9.2.  Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  

9.3 Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην οργάνωση  με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 

οργάνωση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

9.4 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν 

τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

9.5 Προσφορές που περιέρχονται στην οργάνωση  με οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του 

διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις 

προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να 

αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία 

 Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται 

στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.  

9.6 Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :  

α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

β. Προς ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.  

γ. Ο τίτλος της προμήθειας:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» 
 

δ. Τα στοιχεία της/του αποστολέα.  

 

Προσφορές  

Οι προσφορές, στο σύνολο τους και όχι μόνο η οικονομική προσφορά, υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα 

(πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των ακριβών 

αντιγράφων) μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται 

στην παρούσα. 

 Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς 

τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:  

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση 

συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όλα σε δύο αντίγραφα. Τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις 

προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει 

αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται 

από την/τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε 

ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν  
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Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές των υποψηφίων, γυναικών και αντρών,  στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τις/τους 

διαγωνιζόμενες/ους για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

 Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων , γυναικών και αντρών, στο διαγωνισμό μπορεί να 

παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.  

Η/Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της 

σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της 

σύμβασης αυτής.  

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 ‐ Απροσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 
 
10.1 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών , η Επιτροπή Διεξαγωγής 
Διαγωνισμών , προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.  
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  
Η αποσφράγιση πραγματοποιείται με την παρακάτω διαδικασία, η οποία αφορά διαγωνισμό που 
γίνεται με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά : 
 
 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία.  
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από το παραπάνω 
όργανο και παραμένει σφραγισμένος μέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών στον κυρίως 
φάκελο και η συμφωνία των τεχνικών στοιχείων του κυρίως φακέλου με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης της παρούσας προμήθειας. 
 Οι οικονομικές προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών, γυναικών και αντρών, των οποίων τα 
δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά, αποσφραγίζονται αφού 
κριθούν τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών που κατατέθηκαν στον παρόντα 
διαγωνισμό.  
10.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 
, γυναικών και αντρών, που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε 
πρακτικό το οποίο υπογράφει. 
 
 

Αξιολόγηση  
 
Καθώς για την τελική επιλογή της/ ου προμηθευτή, κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή, λαμβάνονται 
υπόψη τα παρακάτω στοιχεία για την αξιολόγηση των προσφορών :  
 
α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης. 
 β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
 γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς 
και την τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.  
 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στην/στον σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης υποψήφια/ιο προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία 
πλήρης και οικονομικότερη.  
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
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 Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς εξετάζονται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, 
σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.  
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 
 
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
 

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης  
 
Στον προμηθευτή , γυναίκα ή άντρα, που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση.  
Η/Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Η/Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα 
πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο 
χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης.  
Εφ' όσον η σύμβαση υπογράφεται πριν την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής 
της.  
Εάν η/ ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση 
κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΗ/ΟΣ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμών 

 
 
Άρθρο 11 Κρίση αποτελέσματος  
 
11.1 Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση του 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει :  
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει η/ο 
προμηθευτής. 
 β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
 γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.  
 
11.2 Στην περίπτωση, που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για :  
α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας για το 
σύνολο της ποσότητας ή μέρος της,  
β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των 
όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή γ. τελική ματαίωση της προμήθειας και 
επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, τότε την τελική απόφαση λαμβάνει το Διοικητικό 
Συμβούλιο της οργάνωσης. 
 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή 
νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων 
της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει 
ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια να κρίνεται ως επείγουσα. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12 : Σύμβαση  
 
 Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από 
τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που 
την συνοδεύουν και την προσφορά της μειοδότριας/μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την οργάνωση , 
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καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν 
αποδεκτές.  
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής : 
 - Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.  
- Τα συμβαλλόμενα μέρη.  
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.  
- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.  
- Την συμφωνηθείσα τιμή.  
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
 – Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά της/του μειοδότριας/μειοδότη.  
- Τον τρόπο παραλαβής.  
- Τον τρόπο πληρωμής.  
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
 - Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  
Η σύμβαση υπογράφεται για την οργάνωση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύμβαση 
τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.  
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :  
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.  
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
 γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 13ο : Τροποποίηση σύμβασης 
 
H ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των ειδών, εντός του συνολικού Π/Υ.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14:  Εφαρμοστέο δίκαιο – επίλυση διαφορών 
 
Η/Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν 
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια  
Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Ενωσιακό Δίκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

 
 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Η παρούσα προκήρυξη συνοδεύεται από δύο αρχεία –πίνακες.  
 
Τον πίνακα Συμφωνίας τεχνικής προσφοράς ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ . 
 
Τον πίνακα οικονομικής προσφοράς. 
 
Θα τα βρείτε ως ξεχωριστά αρχεία τα οποία και καλείστε να τα συμπληρώσετε/. 
 
 Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των ειδών, εντός του συνολικού Π/Υ. 

 
Η στήλη “ΑΠΑΙΤΗΣΗ” έχει συμπληρωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με ΝΑΙ για τα 

απαιτητά χαρακτηριστικά των Τεχνικών Προδιαγραφών.  Η στήλη “ΑΠΑΝΤΗΣΗ ‐ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ” των τεχνικών προδιαγραφών, συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα 

υποχρεωτικά με ΝΑΙ, για τα απαιτητά χαρακτηριστικά των Τεχνικών Προδιαγραφών, και 

με αντίστοιχη καταγραφή του προϊόντος που υποβάλλει η/ο Προσφέρουσα/οντας. 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΌΧΙ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΜΧ 2 ΝΑΙ   

Οθόνη:  LED  21 ίντσες με 
ενσωματωμένα ηχεία και 
απαραίτητο καλώδιο για 
σύνδεση με κεντρική μονάδα 

  ΝΑΙ   

Πληκτρολόγιο: Ενσύρματο USB   ΝΑΙ   

Ποντίκι: Ενσύρματο USB   ΝΑΙ   

Σκληρός Δίσκος : Χωρητικότητα  
500GB 

  ΝΑΙ   

Μνήμη RAM: 4GB τουλάχιστον   ΝΑΙ   

Τύπος Μνήμης: DDR3, 1.333 
MHz τουλάχιστον 

  ΝΑΙ   
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Τύπος Θήκης: Μidi Τower   ΝΑΙ   

Μητρική Κάρτα: Κατάλληλη 
τύπου θήκης 

  ΝΑΙ   

Κάρτα Γραφικών: 
ενσωματωμένη στη μητρική 
κάρτα 

  ΝΑΙ   

Οπτικό Μέσο: DVD +-RW   ΝΑΙ   

Επεξεργαστής:  Κατασκευαστής 
INTEL 

  ΝΑΙ   

Μοντέλο Επεξεργαστή: 
τουλάχιστον CORE i.3 4ης γενιάς 

  ΝΑΙ   

Αριθμός πυρήνων 
Επεξεργαστή: 2 

  ΝΑΙ   

Ταχύτητα Επεξεργαστή: 
τουλάχιστον 3GHz 

  ΝΑΙ   

Τύπος Τροφοδοτικού: ATX   ΝΑΙ   

Παρεχόμενη Ισχύς 
Τροφοδοτικού: 450 W 
τουλάχιστον 

  ΝΑΙ   

Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 
ΧΡΟΝΩΝ 

  ΝΑΙ   

Λειτουργικό Σύστημα:  
WINDOWS 10 PROFESSIONAL 
GREEK 

  ΝΑΙ   
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LAPTOPS  
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΌΧΙ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

LAP TOP ΤΜΧ 10 ΝΑΙ   

Οθόνη:  15.6''    ΝΑΙ   

Ανάλυση οθόνης 
1366 x 768 
Λειτουργικό σύστημα 
Windows 7 Pro GR 64-bit 
 

  ΝΑΙ   

Διάσταση οθόνης 15.6''  
 

  ΝΑΙ   

Ανάλυση οθόνης 1366 x 
768  

  ΝΑΙ   

Κατασκευαστής 
επεξεργαστή INTEL 

  ΝΑΙ   

Επεξεργαστής Core i5 
6200U (2.30GHz)  

  ΝΑΙ   

Μνήμη συστήματος DDR3 - 
1600MHz  
 

  ΝΑΙ   

Χωρητικότητα μνήμης 4GB    ΝΑΙ   

Κάρτα γραφικών Intel HD 
Graphics  

  ΝΑΙ   

Σκληρός δίσκος 
(χωρητικότητα / στροφές 
λειτουργίας) 500GB, 
5400rpm  

  ΝΑΙ   

Οπτικά μέσα DVD-RW    ΝΑΙ   

Δίκτυο Ethernet 10 / 100 / 
1000, Wi-Fi, Bluetooth  

  ΝΑΙ   

Web camera 1.0 
Megapixels  

  ΝΑΙ   

Μπαταρία 4 Cell Li-Ion    ΝΑΙ   

I/O Ports Network 
connector (RJ-45), USB 3.0 
(1), USB 2.0 (2), VGA (1), 
Memory card reader  

  ΝΑΙ   
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TMX 12 ΝΑΙ   

Σουίτα Γραφείου: MICROSOFT 
OFFICE  2013 ή 2016 
PROFESSIONAL GREEK 

  ΝΑΙ   

 
 
 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΌΧΙ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

LASER COLOR ΤΜΧ 2 ΝΑΙ   

Τεχνολογία Εκτύπωσης 
Laser  

  ΝΑΙ   

Μέγ. Μηνιαίος Κύκλος 
Εργασιών έως 40.000 
σελίδες 

  ΝΑΙ   

Συνδεσιμότητα : Ethernet / 
USB 

  ΝΑΙ   

Λειτουργικό Σύστημα 
Windows 2003 / Windows 
2008 / Windows 7 

  ΝΑΙ   

Μνήμη  128 MB   ΝΑΙ   

Τύπος Εκτύπωσης : 
Έγχρωμη 

  ΝΑΙ   

Ανάλυση Εκτύπωσης έως 
600 x 600 dpi 

  ΝΑΙ   

Ταχύτητα A' Εκτύπωσης 
Έγχρωμο έως 17 sec 

  ΝΑΙ   

Εκτύπωση Διπλής Όψης 
Αυτόματη 

  ΝΑΙ   

Μέγ. Μέγεθος ΧαρτιούA4   ΝΑΙ   

Βάρος Χαρτιού :60 gr - 176 
gr 

  ΝΑΙ   

Τροφοδοσία: 250 φύλλα   ΝΑΙ   

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

ΤΜΧ 1 ΝΑΙ   

Λειτουργίες Εκτυπωτής-
Σαρωτής-Αντιγραφ-Fax 

  ΝΑΙ   

Τεχνολογία 
ΕκτύπωσηςLaser 
Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος 
Εργασιών έως 30.000 
σελίδες 
Αυτόματος Τροφοδότης 

  ΝΑΙ   
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Ναι 
Συνδεσιμότητα Ethernet / 
USB / WiFi 
Λειτουργικό ΣύστημαMac 
OS X 10.5 – 10.9 / Windows 
2000 / Windows 2003 / 
Windows 2008 / Windows 
7 / Windows 8 / Windows 
Vista / Windows XP 
Μνήμη256 MB 
Τύπος Εκτύπωσης 
Μονόχρωμη 
Ανάλυση Εκτύπωσης έως 
4800 x 600 dpi 
Ταχύτητα A' Εκτύπωσης 
ασπρόμαυροέως 8.5 sec 
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης 
Εκτύπωσηςέως 28 
σελ/λεπτό 
Εκτύπωση Διπλής Όψης 
:Αυτόματη 

Αντιγραφή 

Τύπος Αντιγραφικού 
Αυτόματο / Επίπεδο 
Αυτόματη Αντιγραφή 
Διπλής Όψης Όχι 
Ανάλυση Αντιγραφής έως 
1200 x 1200 dpi 
Ταχύτητα Ασπ/ρης 
Αντιγραφήςέως 8.5 σελ / 
λεπτό 

  ΝΑΙ   

Σάρωση 

Τύπος Σαρωτή Αυτόματος / 
Επίπεδος 
Ανάλυση Σαρωτήέως 600 x 
600 dpi 
Ταχύτητα Σάρωσηςέως 8.5 
σελ/λεπτό 
Μέγιστο Μέγεθος 
ΣάρωσηςA4 
Σάρωση σεFax / PC 
Scan file formatJpeg / PDF / 
Tiff 

  ΝΑΙ   

Fax 
Ανάλυση Φαξέως 300 x 300 
dpi Ταχύτητα Αποστολής 
Σελίδας33.6 Kbps 

Fax σεPC 
Μέγ. Μέγεθος ΧαρτιούA4 
Βάρος Χαρτιού 60 gr - 220 
gr 
Τροφοδοσία250 φύλλα 
Τροφοδοσία Αυτόματου 
Τροφοδότη έως 40 φύλλα 
Συμβατά Μεγέθη 
ΧαρτιούA4 / Custom 
(76x127 mm - 216x356mm) 

  ΝΑΙ   



 

2
1

 

 


