
   

                                              

 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

Θεσσαλονίκη, 30/11/2016 

Α.Π. 6574-30/11/2016 

 

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός 

Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, οδός Λέοντος Σοφού αρ.26), 

στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή», προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την 

προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε 

Νέους (Πτολεμαίων 42 με Ίωνος Δραγούμη 45) στη Θεσσαλονίκη και για τις ανάγκες των 

ωφελούμενων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Support to mostly Syrian refugees both in 

camps and en-route in Serbia, FYROM and Greece» - REF No: 1601-010, το οποίο 

υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 

«ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με την ASB – Σερβίας και 

χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας (German Federal Foreign Ministry - GFM). 

__________________________ 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Δυνάμει σχετικής απόφασης των νομίμων εκπροσώπων της, η Αναθέτουσα Αρχή 

προσφεύγει στη διαδικασία «Πρόσκλησης προς Υποβολή Προσφοράς» για την προμήθεια 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Νέους 

(Πτολεμαίων 42 με Ίωνος Δραγούμη 45) στη Θεσσαλονίκη και για τις ανάγκες των 

ωφελούμενων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Support to mostly Syrian refugees both in 

camps and en-route in Serbia, FYROM and Greece» - REF No: 1601-010, το οποίο 

υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 

«ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με την ASB – Σερβίας και 

χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας (German Federal Foreign Ministry - GFM). 

 

Με την παρούσα σας καλούμε όπως μας υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την ανωτέρω 

προμήθεια. 

Χρόνος Υλοποίησης της προμήθειας: Η προμήθεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον 

Ανάδοχο εντός 30 ημερολογιακών (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης με τον 

Ανάδοχο.  

 

Τόπος παράδοσης των προϊόντων: Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει τον Ανάδοχο για την 

ακριβή διεύθυνση παράδοσης της προμήθειας.  

 



   

                                              

 

 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει συνολικά με την παράδοση των 

προϊόντων και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει εκδώσει όλα τα 

απαιτούμενα παραστατικά (τιμολόγιο) προς την Αναθέτουσα αρχή.  

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1) Η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να γίνει έως την 8/12/2016 και ώρα 14:00 με κάθε 

πρόσφορο μέσο: είτε εγγράφως στο παράρτημα της Αναθέτουσας Οργάνωσης (Λέοντος 

Σοφού 35), είτε με αποστολή φάξ στον αριθμό 2310526150, είτε με αποστολή επιστολής 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 

infothes@arsis.gr, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ. 

 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους κατωτέρω 

υπό (Δ) πίνακα τεχνικής προσφοράς και (Ε) πίνακα οικονομικής προσφοράς του 

προσφέροντος. 

Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) 

και την υπογραφή του προσφέροντος (ή του νομίμου κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

νομικού προσώπου). 

2) Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα πρόσκληση είναι 

ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση. 

3) Υποβληθείσες προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4) Η διαδικασία επισκόπησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στo παράρτημα της 

Αναθέτουσας Οργάνωσης, στην προαναφερόμενη διεύθυνση την 9/12/2016, 12:00 και 

κριτήριο για την κατακύρωση της σχετικής προμήθειας είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή 

του προσφέροντος για τα προϊόντα (καθαρή αξία, άνευ ΦΠΑ). Η Αναθέτουσα Αρχή δια των 

αρμοδίων οργάνων της θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές και θα αναθέσει την 

προμήθεια στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά. 

Η συνολική τιμή για την προσφερόμενη προμήθεια χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για 

τη σύγκριση των προσφορών. 

 

5) Ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή θα ενημερώνεται άμεσα από την Αναθέτουσα 

Οργάνωση με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, μέσω φάξ ή email) ώστε να προσκομίσει (μέσω φαξ 

ή email κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1) εντός πέντε (5) ημερών τα κάτωθι 

δικαιολογητικά προς  άμεση υπογραφή της συμβάσεως: 

Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς του: 

i. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 



   

                                              

 

 

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2), απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με 

την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 

316 της 27.11.1995, σελ. 48), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 

Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE 

L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) 

και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

ii. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων) και 

επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ- 

πτωχευτική διαδικασία, εξυγίανση ή άλλη ανάλογη διαδικασία (σε περίπτωση 

αλλοδαπών νομικών προσώπων). Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ω. 1892/1990, όπως 

ισχύει ή άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και 

επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

iii. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο ή στα 

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή 

ότι έχει προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος (για τα φυσικά πρόσωπα) και διαθέτει 

συναφή επαγγελματική δραστηριότητα. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το 

ειδικό τους επάγγελμα. 

iv. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 

του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. 

v. Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος 

και είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των 

υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. 

vi. Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την 

παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την 



   

                                              

 

 

ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του και δεν έχει καταδικαστεί με 

αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αγορανομικού κώδικα σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 

vii. Δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων  

viii. Έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου 

της προμήθειας και συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή. 

ix. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης 

της προμήθειας ή της υπαναχώρησής της. 

x. Θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς της 

πρόσκλησης τα στοιχεία που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύμφωνα με τα στην 

παρούσα οριζόμενα. 

xi. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει, επίσης, ότι: 

- Θα τηρεί όλους τους Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία) 

και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, 

φόρους, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) κλπ και 

θα ευθύνεται ο ίδιος έναντι των Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που 

προκύπτει από αυτές. 

- Λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των προσώπων που θα 

χρησιμοποιούνται από αυτόν, του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής και  τρίτων 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης και ευθύνεται πλήρως για τις βλάβες στην υγεία 

των παραπάνω προσώπων που τυχόν θα προκληθούν από την χρήση των προϊόντων, 

είτε λόγω πταίσματος των προστηθέντων του Αναδόχου, είτε λόγω ακαταλληλότητας 

και ελαττωματικότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.  

- Θα τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να 

είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για ατύχημα που τυχόν 

συμβεί στο προσωπικό του. 

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο κατά περίπτωση 

νόμιμος εκπρόσωπός τους (δηλαδή όποιος έχει κατά περίπτωση δικαίωμα και εξουσία 

δέσμευσης της εταιρείας). 

Β) Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) εν ισχύ. 

Γ) Αντίγραφο τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε3 ή τελευταίου δημοσιευμένου 

ισολογισμού (αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται στη σύνταξη 

ισολογισμού). 

Δ) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως (μέχρι 9 μηνών). 

Ε) Σε περίπτωση Νομικών προσώπων, τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν και τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους και συγκεκριμένα: 



   

                                              

 

 

α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: 

ι) Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού ή τελευταίου τροποποιημένου 

καταστατικού εν ισχύ ή σχετικό ΦΕΚ ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (πρόσφατο, ήτοι τριμήνου) από 

το οποίο προκύπτει το ιστορικό της εταιρείας. 

ιι) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης της εταιρείας 

β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.: Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, από το 

οποίο να αποδεικνύεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή 

πιστοποιητικό τροποποιήσεων από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (τριμήνου). 

Νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

6) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα περιέχει ως όρους της, τα στοιχεία της παρούσης 

πρόσκλησης. 

7) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν την 

ανάθεση της σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα και δικαιούται να 

ακυρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού και να απορρίψει όλες τις προσφορές 

οποτεδήποτε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα. 

8) Η προσφορά του προσφέροντος / αναδόχου θα παραμείνει σταθερή καθόλη τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης. 

9) Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν είναι ασφαλή προς τον άνθρωπο και φιλικά προς 

το περιβάλλον. 

 

10) Η αποστολή προσφοράς από τον προσφέροντα έχει την έννοια ότι ο προσφέρων 

αποδέχεται τις αρχές λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής και την πολιτική προμηθειών της 

που στρέφεται κατά της παιδικής εργασίας, σέβεται και προασπίζει τα δικαιώματα του 

παιδιού και τα εργασιακά δικαιώματα. 

 

11) Σε περίπτωση που δοθούν ισάξιες προσφορές από τους προσφέροντες δηλαδή σε 

περίπτωση που δοθεί η ίδια χαμηλότερη τιμή (καθαρή αξία, άνευ ΦΠΑ) από περισσότερους 

προσφέροντες, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων 

που θα έχουν προσφέρει την ίδια τιμή, ώστε να αναδειχθεί ο Ανάδοχος. 

12) Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Οργάνωση ότι η Προμήθεια θα εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του 

αναδόχου και της αναθέτουσας οργάνωσης, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, 

αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην πρόσκληση. Επίσης, 

εγγυάται ότι τα επιμέρους προϊόντα που είναι το αντικείμενο της προμήθειας θα τυγχάνουν 

της νόμιμης εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας και 

θα καλύπτει την αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών ειδών. 

  Γ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός της παρεχόμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των οχτώ χιλίαδων 

πεντακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€8.529,44) άνευ ΦΠΑ και 

ποσό δέκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ και  πενήντα ένα λεπτών 



   

                                              

 

 

(€10.576,51) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι η σύγκριση των 

προσφερόμενων τιμών θα γίνεται επί της συνολικής καθαρής αξίας (άνευ ΦΠΑ), για τη 

συνολική προκηρυσσόμενη προμήθεια. 

 

Δ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣ

Η ΝΑΙ / 

ΟΧΙ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ 

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 4 ΝΑΙ   

1 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel  ΝΑΙ   

2 
Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον 

core i.3 τουλάχιστον 4ης γενιάς 
 ΝΑΙ 

  

3 Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή 2  ΝΑΙ   

4 
Τύπος μνήμης DDR3, 1.333 MHz 

τουλάχιστον 
 ΝΑΙ 

  

5 
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 500 

GB 
 ΝΑΙ 

  

6 Οπτική μονάδα DVD +-RW  ΝΑΙ   

7 
Μητρική κάρτα κατάλληλη τύπου 

θήκης 
 ΝΑΙ 

  

8 
Κάρτα γραφικών ενσωματωμένη στη 

μητρική κάρτα 
 ΝΑΙ 

  

9 Χωρητικότητα 240 GB  ΝΑΙ   

10 Μνήμη 4 GB τουλάχιστον  ΝΑΙ   

11 
Ταχύτητα επεξεργαστή τουλάχιστον 

3GHz 
 ΝΑΙ 

  

12 Τύπος θήκης midi tower  ΝΑΙ   

13 
Οθόνη LED 21 ίντσες με 

ενσωματωμένα ηχεία 
 ΝΑΙ 

  

14 Πληκτρολόγιο ενσύρματο USB  ΝΑΙ   



   

                                              

 

 

15 Ποντίκι ενσύρματο USB  ΝΑΙ   

16 
Λειτουργικό Microsoft Windows 10 

professional Greek 
 ΝΑΙ 

  

17 Τύπος τροφοδοτικού ΑΤΧ  ΝΑΙ   

18 
Παρεχόμενη ισχύς τροφοδοτικού 

450W τουλάχιστον 
 ΝΑΙ 

  

19 Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνων  ΝΑΙ   

ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 4 ΝΑΙ   

20 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel  ΝΑΙ   

21 
Μοντέλο επεξεργαστή core i3, 4ης 

γενιάς 
 ΝΑΙ 

  

22 Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή 2  ΝΑΙ   

23 
Ταχύτητα επεξεργαστή τουλάχιστον 2 

GHz 
 ΝΑΙ 

  

24 
Σκληρός δίσκος τουλάχιστον HDD 

500GB & 8GB SSD 
 ΝΑΙ 

  

25 Διαγώνιος οθόνη LED 15,6  ΝΑΙ   

26 Τύπος οθόνης LED  ΝΑΙ   

27 
Ανάλυση οθόνης τουλάχιστον 1.366 x 

768 
 ΝΑΙ 

  

28 Μνήμη τουλάχιστον 4GB  ΝΑΙ   

29 Τύπος μνήμης DDR3L  ΝΑΙ   

30 Οπτικό μέσο DVD RW ενσωματωμένο  ΝΑΙ   

31 

Λειτουργικό σύστημα Microsoft 

Windows 7 ή νεότερη έκδοση 

 

 ΝΑΙ 

  

32 Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνων  ΝΑΙ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

33 USB οπτικό ποντίκι ενσύρματο 8 ΝΑΙ   



   

                                              

 

 

TABLET 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 10 ΝΑΙ   

34 
Οθόνη: 1200 x 800 pixels, 8 inch, HD 

IPS 
 ΝΑΙ 

  

35 
Μέγεθος μνήμης RAM 2 GB, 

εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 8 GB 
 ΝΑΙ 

  

36 

Επεξεργαστής: Quadcore 1.3GHz, 

ταχύτητα τουλάχιστον 1.3GHz, 

πυρήνες CPU 4 

 ΝΑΙ 

  

37 Έξοδος ήχου 3.5mm  ΝΑΙ   

38 Υποδοχή micro USB  ΝΑΙ   

39 Έξοδος microHDMID    ΝΑΙ   

40 WLAN 802.11 b/g/n  ΝΑΙ   

41 Έκδοση Bluetooth 4.0  ΝΑΙ   

42 Υποστήριξη GPS  ΝΑΙ   

43 Λειτουργικό σύστημα Android 5.1  ΝΑΙ   

44 
Υποστήριξη επεκτάσιμης μνήμης 

microSD έως 128GB 
 ΝΑΙ 

  

45 Ανάλυση κάμερας 8megapixel  ΝΑΙ   

46 

Τροφοδοσία ρεύματος: τύπος 

μπαταρίας ιόντων λιθίου, 

χωρητικότητα τουλάχιστον 400mAh 

 ΝΑΙ 

  

47 

Ελάχιστο πλάτος 12cm, ελάχιστο 

ύψος 20cm, ελάχιστο βάθος 1cm, 

μέγιστο βάρος 500g 

 ΝΑΙ 

  

48 
Να περιλαμβάνει φορτιστή σπιτιού, 

καλώδιο microUSB, γρήγορο οδηγό 
 ΝΑΙ 

  

49 Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνων  ΝΑΙ   

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER (εκτυπωτής – σαρωτής – αντιγραφικό) 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2 ΝΑΙ   

50 Έγχρωμο  ΝΑΙ   



   

                                              

 

 

51 Μέγεθος Χαρτιού Α4  ΝΑΙ   

52 
Ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστον 

1200 x 600 dpi 
 ΝΑΙ 

  

53 
Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης: 

15 σελ/λεπτό 
 ΝΑΙ 

  

54 Αναλώσιμο: TONER  ΝΑΙ   

55 Αριθμός αναλώσιμων: 4  ΝΑΙ   

56 Συνδεσιμότητα: τουλάχιστον Ethernet  ΝΑΙ   

57 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης  ΝΑΙ   

58 
Περιλαμβάνεται καλώδιο 

τροφοδοσίας 
 ΝΑΙ 

  

59 Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνων  ΝΑΙ   

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΌΜΑΥΡΟΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 ΝΑΙ   

60 Ασπρόμαυρο  ΝΑΙ   

61 Μέγεθος χαρτιού Α4  ΝΑΙ   

62 
Ανάλυση εκτύπωσης έως 4800 x 600 

dpi 
 ΝΑΙ 

  

63 Αναλώσιμο: TONER  ΝΑΙ   

64 Αριθμός αναλώσιμων: 1  ΝΑΙ   

65 Συνδεσιμότητα τουλάχιστον Ethernet  ΝΑΙ   

66 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης  ΝΑΙ   

67 
Ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 25 

σελ / λεπτό 
 ΝΑΙ 

  

68 Κόστος ανά σελίδα έως 4,5  ΝΑΙ   

69 Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνων  ΝΑΙ   

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 3 ΝΑΙ   



   

                                              

 

 

70 Τύπος φωτογραφικής Digital SLR  NAI   

71 Ανάλυση τουλάχιστον 18 Megapixels  ΝΑΙ   

72 Τύπος Οθόνης LCD   ΝΑΙ   

73 Μέγεθος Οθόνης τουλάχιστον 3”  ΝΑΙ   

74 Παρεχόμενος Φακός Ένας   ΝΑΙ   

75 Διάμετρος φακού 18-55 mm  ΝΑΙ   

76 Διαθέσιμες θύρες HDMI, USB  ΝΑΙ   

77 Τύπος μπαταρίας Li-ion  ΝΑΙ   

78 
Συμβατότητα με κάρτες μνήμης SD/ 

SDHC / SDXC 
 ΝΑΙ 

  

79 Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνων  ΝΑΙ   

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 ΝΑΙ   

80 Μέγεθος Οθόνης τουλάχιστον 55''  ΝΑΙ   

81 Ανάλυση οθόνης 4Κ  ΝΑΙ   

82 Smart TV  ΝΑΙ   

83 Ανάλυση Οθόνης 3840 x 2160  ΝΑΙ   

84 Wi-Fi Ενσωματωμένο  ΝΑΙ   

85 HDMI τουλάχιστον x3  ΝΑΙ   

86 USB τουλάχιστον x2  ΝΑΙ   

87 Ενεργειακή Κλάση τουλάχιστον A+  ΝΑΙ   

88 Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνων  ΝΑΙ   

ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 ΝΑΙ   

89 Προβολή Εικόνας: 4:3 & 16:9  ΝΑΙ   



   

                                              

 

 

90 Βαθμός Αντανάκλασης : 1.0  ΝΑΙ   

91 
Διαστάσεις τουλάχιστον mm ( Υ x Π x 

Β) 2120 x 2000 x 1500 
 ΝΑΙ 

  

92 Φορητή, Βάση Τρίποδο  ΝΑΙ   

ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 ΝΑΙ   

93 Φόρμα εγγραφής Micro SD  ΝΑΙ   

94 Οπτικό Ζουμ τουλάχιστον 30x  ΝΑΙ   

95 Ψηφιακό Ζουμ τουλάχιστον 350x  ΝΑΙ   

96 
Συμβατότητα με Κάρτα Μνήμης 

MicroSD/ MicroSDHC 
 ΝΑΙ 

  

97 Τύπος σύνδεσης με Η/Υ - USB  ΝΑΙ   

98 Φόρμα αρχείου εικόνας AVC / HD  ΝΑΙ   

99 Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνων  ΝΑΙ   

ΦΟΡΗΤΟ   ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2 ΝΑΙ   

100 
Δίσκοι Αναπαραγωγής CD, CD-R, CD-

RW 
 ΝΑΙ 

  

101 Συμβατό με MP3  ΝΑΙ   

102 Λειτουργία Ρεύματος - Μπαταρίας  ΝΑΙ   

103 Δέκτης Ψηφιακός  ΝΑΙ   

104 Ραδιόφωνο FM  ΝΑΙ   

105 Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνων  ΝΑΙ   

DVD PLAYER 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 ΝΑΙ   

106 
Δίσκοι αναπαραγωγής DVD, CD, 

Super VCD 
 ΝΑΙ 

  



   

                                              

 

 

107 HDMI x1  ΝΑΙ   

108 USB 2.0 x1  ΝΑΙ   

109 S-video x1   ΝΑΙ   

110 Coaxial x1  ΝΑΙ   

111 Scart x1  ΝΑΙ   

112 Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνων  ΝΑΙ   

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 ΝΑΙ   

113 Τύπος Προβολέα DLP  ΝΑΙ   

114 
Εγγενή Ανάλυση τουλάχιστον 1920 x 

1080p 
 ΝΑΙ 

  

115 
Φωτεινότητα σε Lumens τουλάχιστον 

3000 
 ΝΑΙ 

  

116 Φόρμα Εικόνας τουλάχιστον  16:9  ΝΑΙ   

117 HDMI τουλάχιστον x2  ΝΑΙ   

118 
Λόγος Αντίθεσης τουλάχιστον 

20000:1 
 ΝΑΙ 

  

119 Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνων  ΝΑΙ   

 

Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΕ € ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΕ € ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ € 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΣΕ € ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4     

2 ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  4     

3 
USB ΟΠΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 
8  

   

4 TABLET 10     



   

                                              

 

 

5 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ – 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER (ΕΓΧΡΩΜΟ) 
2  

   

6 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ 1     

7 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 3     

8 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1     

9 ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1     

10 ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ 1     

11 ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER 2     

12 DVD PLAYER 1     

13 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 1     

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  

 

Νικόλαος Γαβαλάς                          Αικατερίνη Πούτου 


