
 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2020 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος: 

«Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου 

ΜΕΤΟΙΚΟΣ» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης2014-2020 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Η/Υ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ&ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ,   ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ, ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

ΕΙΔΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Η/Υ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ,   ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΠΙΠΛΑ 

ΚΗΠΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ, ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

ΕΙΔΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)για τις ανάγκες των Δομών  φιλοξενίας 

ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  

Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων , Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – 

ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, στην Αθήνα και για το Γραφείο 

Διοικητικής Υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Έως 30/09/2020 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 13/2020 

CPV: 

 CPV: 48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών 

υπολογιστών,30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες 

υπολογιστών, 39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 30121100-4 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS
GAVALAS
Ημερομηνία: 2020.06.09 12:56:30 EEST

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AIKATERINI POUTOU
Ημερομηνία: 2020.06.09 14:27:57 EEST
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Φωτοαντιγραφικά, 39151000-5 Διάφορα έπιπλα,   44115210-4 Υλικά 

υδραυλικών εγκαταστάσεων, 31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 

42341000-8 Επαγγελματικοί φούρνοι, 44411000-4 Είδη 

εγκαταστάσεων υγιεινής, 39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού 

μαγειρείου, 42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου, 

39142000-9 Έπιπλα κήπου, 39220000-0 Είδη οικιακής χρήσης, 

39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης, 18921000-1 

Βαλίτσες, 39143112- 4 Στρώματα 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

Συνολικός προϋπολογισμός σύμβασης 51.011,72€χωρίς Φ.Π.Α. και 

63.254,53€συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι  κατά  ΤΜΗΜΑ  ως εξής: 

 

ΤΜΗΜΑ 1 : «ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ», εκτιμώμενης αξίας 5.745,40ευρώ  πλέον ΦΠΑ 

(7.124,30 ευρώ μεικτά) 

 

ΤΜΗΜΑ 2: «ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 8.980,68 ευρώ πλέον ΦΠΑ  

(11.136,04ευρώ μεικτά) 

 

ΤΜΗΜΑ 3: «ΦΡΙΞΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 8.189,55ευρώ πλέον ΦΠΑ  (10.155,04 

ευρώ μεικτά) 

 

ΤΜΗΜΑ 4: «ΕΛΛΗ», εκτιμώμενης αξίας 7.276,08 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

(9.022,34ευρώ μεικτά) 

 

ΤΜΗΜΑ 5: «ΠΥΛΑΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 5.427,57 ευρώ πλέον ΦΠΑ  

(6.730,19ευρώ μεικτά) 

 

ΤΜΗΜΑ 6: «ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ», εκτιμώμενης αξίας 7.076,68 ευρώ  πλέον ΦΠΑ  

(8.775,08 ευρώ μεικτά) 

 

ΤΜΗΜΑ 7: «ΑΘΗΝΑ», εκτιμώμενης αξίας 3.323,80 ευρώ  πλέον ΦΠΑ  (4.121,51 

ευρώ μεικτά) 

 

ΤΜΗΜΑ 8: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΟΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
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εκτιμώμενης αξίας 4.991,96 ευρώ  πλέον ΦΠΑ  (6.190,03 ευρώ μεικτά) 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών κάθε ΟΜΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή 

αξία) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

10-06-2020, ημέρα Τετάρτη ώρα 11.00 π.μ. 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

22-06-2020 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17.00 μ.μ. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

23-06-2020 , ημέρα  Τρίτη  και ώρα 11.00 π.μ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εγνατίας 30 - ΤΚ 54625 

ΑΦΜ  090193521 

ΠΟΛΗ Θεσσαλονίκη 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 54625 

ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΦΜ  090193521  

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL 30, EL 51, EL 52 και EL61 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2316 009357 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ 2310 526150 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ metoikos.procurement@gmail.com  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΚΑΝΤΖΙΛΙΩΤΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΤΣΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.arsis.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) είναι 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος  και 

υλοποιεί πολύμορφες δράσεις υποστήριξης,  κοινωνικής ένταξης και  

κοινωνικής φροντίδας για νέους και παιδιά, ενώ δραστηριοποιείται και σε 

θέματα διεθνούς προστασίας και μετανάστευσης. Η προκηρυσσόμενη 

σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του 

έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ»,(ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544) για την περίοδο υλοποίησης από 

1-1-2020 έως 31-12-2020 , η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο 

«Άσυλο» και στον  εθνικό στόχο « Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 2855/φ.38/28-

11-20192ηΤροποποιητική Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του 

Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδ. MIS 2018ΣΕ71920006 ΚΑΙ 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.  

Η ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου 

ΜΕΤΟΙΚΟΣ» για το έτος 2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 

προκηρύσσει: 

συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων ειδών 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Η/Υ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, 

ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ,   ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ, ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,  

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) για τις ανάγκες των 

Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη 

(Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- 

Έλλη), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, στην Αθήνα και στο Γραφείο 

Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην 

προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής(Εγνατίαςαριθ.30–

ΘεσσαλονίκηΤΚ54625)καισεηλεκτρονικήμορφήστη 

διεύθυνσηwww.arsis.gr 

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στα τηλέφωνα 

2316009357 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

metoikos.procurement@gmail.gr κατά  τις εργάσιμες  μέρες και ώρες . 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

 

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του 

άρθρου 117 του ν. 4412/16, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής για το σύνολο των ειδών κάθε  ΟΜΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή αξία). 

 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 

πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και από εθνικούς πόρους μέσω 

του ΠΔΕ . 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(Η/Υ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ,   ΕΙΔΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ, ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΕΙΔΗ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) για τις ανάγκες των 

Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη 

(Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη 

Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, στην Αθήνα και στο Γραφείο Διοικητικής 

Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη. 

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV: 48900000-7 Διάφορα 

πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30237300-2 

Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών,30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και 

προμήθειες υπολογιστών, 39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 30121100-

4 Φωτοαντιγραφικά, 39151000-5 Διάφορα έπιπλα,   44115210-4 Υλικά 

υδραυλικών εγκαταστάσεων, 31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 42341000-

8 Επαγγελματικοί φούρνοι, 44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής, 

39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου, 42959000-3 Πλυντήρια 

πιάτων επαγγελματικού τύπου, 39142000-9 Έπιπλα κήπου, 39220000-0 Είδη 

οικιακής χρήσης, 39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης, 

18921000-1 Βαλίτσες, 39143112- 4 Στρώματα. 

Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών χωρίζεται σε επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ και 

ΟΜΑΔΕΣ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 1 
(ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

822,58€ 1.020,00€ 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1.482,26€ 1.838,00€ 

Γ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 306,46€ 380,01€ 
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Ε 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
483,87€ 600,00€ 

ΣΤ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 815,30€ 1.010,97€ 

Ζ 
ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
290,33€ 360,01€ 

Η ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 734,10€ 910,28€ 

Ι’ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 604,85€ 750,01€ 

ΙA’ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
205,65€ 255,01€ 

ΤΜΗΜΑ 2 

(ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

2.596,80€ 3.220,03€ 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 770,76€ 955,74€ 

Γ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 770,14€ 954,97€ 

ΣΤ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 149,50€ 185,38€ 

Ζ 
ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
4.064,40€ 5.039,86€ 

Η ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 564,60€ 700,10€ 

Θ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 64,48€ 79,96€ 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΡΙΞΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

2.612,90€ 3.240,00€ 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1.092,75€ 1.355,01€ 

Ε 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
3.467,75€ 4.300,01€ 

Ζ 
ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
604,85€ 750,01€ 

ΙΑ’ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
411,30€ 510,01€ 

ΤΜΗΜΑ 4 (ΕΛΛΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

890,33€ 1.104,01€ 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.157,27€ 2.675,01€ 

Γ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 604,83€ 749,99€ 

Ε  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
564,52€ 700,00€ 

ΣΤ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 447,11€ 554,42€ 

Ζ 
ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
2.156,24€ 2.673,74€ 

Η ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 395,30€ 490,17€ 

Ι ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 60,48€ 75,00€ 

ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΛΑΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

2.095,21€ 2.598,06€ 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 157,26€ 195,00€ 

20PROC006839088 2020-06-10



Σελίδα10 

 
 

 

Γ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 225,80€ 279,99€ 

ΣΤ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 320,40€ 397,30€ 

Ζ 
ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
2.096,70€ 2.599,91€ 

ΙΒ΄ ΈΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ 532,20€ 659,93€ 

ΤΜΗΜΑ 6 

(ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

ΒΟΛΟΥ) 

Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

2.358,88€ 2.925,01€ 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 483,85€ 599,97€ 

Γ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.935,50€ 2.400,02€ 

Δ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 435,48€ 540,00€ 

Ε 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
483,87€ 600,00€ 

Ζ 
ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ΛΕΥΚΑ 
ΕΙΔΗ 

1.379,10€ 1.710,08€ 

ΤΜΗΜΑ 7 (ΑΘΗΝΑ) 

Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

499,99€ 619,99€ 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 846,77€ 1.049,99€ 

Ε 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
483,87€ 600,00€ 

ΣΤ  ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 493,02€ 611,34€ 

Ζ 
ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ΛΕΥΚΑ 
ΕΙΔΗ 

1.000,15€ 1.240,19€ 

ΤΜΗΜΑ 8 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΕΤΟΙΚΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

 
3.096,80€ 

 
3.840,03€ 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 282,26€ 350,00€ 

Ε 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
1.612,90€ 2.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
51.011,72€ 

 
63.254,53€ 

 

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 

των51.011,72€χωρίς Φ.Π.Α. και 63.254,53€συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

 Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα 

ΤΜΗΜΑΤΑ και για μια ή περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ κάθε 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ.  Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της 
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προμήθειας  της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά  

τα τμήματα  και τις ομάδες στον ίδιο ή σε διαφορετικούς 

προσφέροντες .  

 Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης 

ή ακατάλληλης για κάποια ΟΜΑΔΑ ή ΤΜΗΜΑ της παρούσας 

σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού  για τα 

υπόλοιπα. 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την  οριστική 

κατακύρωση της προμήθειας έως τις 30-09-2020, εκτός εάν η 

συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα.  

 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα I της 

παρούσας διακήρυξης,  που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της .  

 Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του δημόσιου 

συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο  την  πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  

ανά ΟΜΑΔΑ ειδών, χωρίς ΦΠΑ  ( καθαρή αξία) .  

 Οι αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι 

ενδεικτικές , κατ’ εκτίμηση των αναγκών των Δομών της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δεν είναι υποχρεωμένη να 

καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό 

προμήθεια ειδών. Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν τελικά θα 

προκύψουν από τις τρέχουσες ανάγκες των Δομών και η αξία 

τους δεν θα ξεπεράσει τις εξασφαλισμένες  πιστώσεις  της 

σύμβασης. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 

διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 

μικρότερη ποσότητα της ζητούμενης προμήθειας για κάθε 

ΟΜΑΔΑ ή/και ΤΜΗΜΑ σε ποσοστό που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 20% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας του, 

μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για κατακύρωση μέρους της 

ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της 

σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

προσωρινό ανάδοχο. 

 Η προμήθεια των ειδών της σύμβασης θα γίνεται  τμηματικά , 

ανάλογα με τις ανάγκες των Δομών της ΑΡΣΙΣ ως Αναθέτουσας Αρχής . 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και 

τις κατ΄εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 

ιδίως: 
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i. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ii. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 

(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

iii. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

iv. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1,  

v. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

vi. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

vii. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

viii. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” 

για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ. 

ix. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

x. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

xi. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

xii. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

xiii.  Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

xiv.  Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
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συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

xv. Την υπ’αριθ. 2015 (Φ.Ε.Κ. 3522/Β’/19-09-2019) Απόφαση του Υπουργού 
Προστασίας του πολίτη για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών 
Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAMEE/AMIF) 
και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

xvi. Την ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ 

(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 

46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/2014́) 

xvii. Τον Οδηγό εφαρμογής μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών 

Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης  και Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας 

xviii. Το υπ’ αριθ. 214/8-2-2018 Τεχνικό Δελτίο του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ ( κωδ. ΟΠΣ 
5017544) , όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει για την τρέχουσα περίοδο από 1-
1-2020 έως 31-12-2020  

xix. Την από 30.4.2018 (ορθή επανάληψη) υπογραφείσα Συμφωνία Επιδότησης και 
την με αριθ. Πρωτ. 825/Φ.38/27-04-2018 Απόφαση Ένταξης της Δράσης 
«Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την 
υλοποίηση του έργου “ΜΕΤΟΙΚΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5017544 από το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΔΑ ΩΞΕ5465ΧΙ8-
2Σ2),με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη € 4.895.055,00 , η οποία χρηματοδοτείται από 
τον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και τον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή Άσυλο» του Εθνικού 
προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης  

xx. Την με αριθ. πρωτ. 48096/04-05-2018απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) 2018 της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» η οποία έχει 
λάβει κωδ. MIS 2018ΣΕ71920006 

xxi. Την από 28.12.2018 υπογραφείσα Συμφωνία Επιδότησης με αριθ. Πρωτ. 
3062/Φ.38/28-12-2018 με τίτλο «1η τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. 
ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου 
“ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5017544 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΔΑ 6ΕΖΕ465Χ18-ΥΑ8),με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 
€ 9.794.450,00 η οποία χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και τον 
Εθνικό Στόχο «Υποδοχή Άσυλο» του Εθνικού προγράμματος Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης  

xxii. Την από 28-11-2019  υπογραφείσα Συμφωνία Επιδότησης με αριθ. Πρωτ. 
2855/Φ38/28-11-2019  με τίτλο «2η τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. 
ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου 
“ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5017544 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΔΑ 6ΕΖΕ465Χ18-ΥΑ8) με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 
€ 14.688.968,00 η οποία χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και τον 
Εθνικό Στόχο «Υποδοχή Άσυλο» του Εθνικού προγράμματος Ταμείου Ασύλου, 
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Μετανάστευσης και Ένταξης  

xxiii. Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και 
εθνικούς κανόνες  σύναψης  δημοσίων συμβάσεων,  για την ανάδειξη 
αναδοχ́ου της προμήθειας εξοπλισμού  (Η/Υ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ,   ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ 
ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ, ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
ΕΙΔΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων 
στις Δομές  φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη 
(NUTSEL51), στην Αλεξανδρούπολη(NUTSEL52) , στη Μακρινίτσα Βόλου 
(NUTSEL61), στην Αθήνα ( NUTSEL30) και στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη για την περίοδο υλοποίησης από 1-1-2020 έως 30-
09-2020. 

xxiv. Την από  29/04/2020 Αποφ́αση των Νομίμων Εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ – 
Κοινωνική Οργάνωση Υποστηριξης Νέων, ενεργούσης ως αναθέτουσας αρχής , 
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης του διαγωνισμού.  
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22-06-2020 

, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17.00 μ.μ. 

 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους δια 

του αντιπροσώπου τους στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής ( οδός 

Εγνατίας 30 , 7ος όροφος – Θεσσαλονίκη  ΤΚ 54625)  ταχυδρομικά ή με άλλο 

ανάλογο τρόπο έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

παραλαβής των πρσοφορών. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 23/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 

π.μ.ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης 

Προσφορών στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, 

στη Θεσσαλονίκη , οδός  Εγνατίας αριθ. 30  , στον έβδομο  (7ο ) όροφο . 

Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού ή σε περίπτωση , που για 

οποιοδήποτε λόγο,  δεν είναι εφικτή η αποσφράγιση των προσφορών κατά 

την καθορισμένη ημέρα και ώρα, θα ορισθεί νέα ημερομηνία με απόφαση 

της  Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, που θα δημοσιευθεί στον 

οικείο τόπο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας www.arsis.gr 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
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Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 

καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) . 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.arsis.gr 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α)τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 

τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν 

λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης 

της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

δ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων των φιλοξενουμένων στις Δομές της ΑΡΣΙΣ, 

που έρχονται σε γνώση τους στα πλαίσια λειτουργίας της παρούσας 

σύμβασης. 

 

 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα τηςσύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. 13/2020 Προκήρυξη της Σύμβασης με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Ι, 

ΙΙ,ΙΙΙ, ΙV , V και VΙ  

 το διαμορφωμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο 

πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και 

τα σχετικά δικαιολογητικά 

 υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
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2.1.2 Επικοινωνία-Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Oλα τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής 

στην οδό Εγνατίας αριθ. 30 στη Θεσσαλονίκη (τηλ. Επικοινωνίας 2316-009357 και  

emailmetoikos.procurement@gmail) ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την 

παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν με δαπάνη και 

επιμέλειά τους την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν 

τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 

εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της 

αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής 

αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 

Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και 

χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Διακήρυξη και όλα τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.arsis.gr 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το 

αργότερο (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

και απαντώνται αντίστοιχα πριν την καταληκτικη ́ ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν 

να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 

προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από 

τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) 

ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 

πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία 

για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 

προθεσμιών. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την παρούσα 

διακήρυξη και τη διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις 

της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομεν́ων σχετικά με τα 

έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και 

συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή. 
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Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188) .Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται 

από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, 

τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο . 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με 

ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε  αγγλική 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ 

αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.4 Εγγυήσεις 

Η εγγυητική επιστολή της 4.1. εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια 

των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 

(Α΄13),που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 

σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 

με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 
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Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων 

από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα 

αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και 

τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 

ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 

χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη 

της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 

πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμβουλευθούν 

το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, που 

επισυνάπτονται ως παραρτήματα στην παρούσα Διακήρυξη .  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών 

επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής-Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 

2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
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2. Οιενώσειςοικονομικώνφορέων,συμπεριλαμβανομένωνκαιτωνπροσωρ

ινώνσυμπράξεων,δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 

φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας , εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

    2.2.2.1.Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 

(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 

48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 

1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
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με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση 

των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) 

έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας  έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα 

ότι ο οικονομικός φορέας  έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας , όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 
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σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα 

μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 

(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.2.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας  δεν αποκλείεται, 

όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 

του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.2.4.Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις:  

(α)εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δηλαδή τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου 

(β)εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή  εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων 

που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
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αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του 

άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά 

με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της 

παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη 

από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο 

οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου , υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας . 
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2.2.2.5. Ο οικονομικός φορέας  αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως 

άνω περιπτώσεις  

2.2.2.6.Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2.γ και 2.2.2.4 μπορεί 

να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από 

τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 

και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας 

που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 

απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση . 

2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των 

επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή 

υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του 

αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

 

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή 

βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους 
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του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 

προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Επαγγελματικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο . 

 

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 

2.2.7.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) 

δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2και β) 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.3της παρούσης 

,προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει του τυποποιημένου 

εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και 

συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως 

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

. 
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Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού 

φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 

οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από 

κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.8.1 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 

2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 . 

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το Άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, τα 

δικαιολογητικά του Άρθρου 80 του Ν.4412/2016 που προσκομίζει ο 

οικονομικός φορέας πρέπει να καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής της 

προσφοράς, τον χρόνο της υποβολής των δικαιολογητικών του Άρθρου 80 Ν. 

4412/2016, καθώς και τον χρόνο σύναψης της Σύμβασης.   

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη 

δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 

συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 

εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 

βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν 

η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 

δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, 
εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 

ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας με 

ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης 

του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό , που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2α., πέραν του ως άνω 

πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι 

δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά της παρ. 2.2.2.4.β ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό 

πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από 

το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό 

ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά 
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πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 

θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ 

Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από 

τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, 

από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί 

εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 

δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού  

 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και 
β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη 
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 
της παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και 
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73.κούας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Επισημαίνεται προς τους οικονομικούς φορείς ότι  θα πρέπει να μεριμνούν 

ώστε να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 

του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 

ανάδοχοι. 

 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
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 ε) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B.2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη 

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 

του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα 

δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση συνταχθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της 

ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου συνταχθείσα μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας 

ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για 

την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 

αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της  

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται 

αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή τους εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 

παραγράφου 2.2.4οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Β.4.Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι 
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οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή́ προσφορά́, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά́ περίπτωση δικαιολογητικά́, για κάθε οικονομικό́ 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί́ σε 

ιδιαίτερη νομική́ μορφή́ προκειμένου να υποβάλει προσφορά́, όμως στην περίπτωση 

που της ανατεθεί́ η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί́ από́ την αναγκαίά νομική́ μορφή́.  

Με την υποβολή́ της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρόν και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή́, η ευθύνη 

αυτή́ εξακολουθεί́ μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση , που 

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί́ να 

ανταποκριθεί́ στις υποχρεώσεις του κατά́ το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν 

οι συμβατικοί́ όροι μπορούν να εκπληρωθούν από́ τα εναπομείναντα μέλη της, η 

Σύμβαση εξακολουθεί́ να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα 

αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από́ τα 

εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από́ την Αναθέτουσα, η οποία και θα αποφασίσει 

σχετικά́.  

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 

νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή 

(πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.ο 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 

προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό 

πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη 

νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν 

προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 
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αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί 

μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του 

οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 

στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 

ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο θα 

υποβάλλει έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπουεπιτηδευματία για την 

συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν εχ́ει στην κατοχή του 

κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των 

στοιχείων που παράγει το TAXIS σε σχέση με τον χρόνο εν́αρξης των εργασιών του.  

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 

που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος 

Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε 

η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η 

πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 

οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 

συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, 

τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 

αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε 
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ιδιαιτ́ερηνομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση 

που της ανατεθεί η σύμβαση, πρεπ́ει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφη ́

Β.9. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας, όταν και εφόσον κληθεί  

ως προσωρινός ανάδοχος, θα πρεπει να υποβάλει ως δικαιολογητικό 

κατακύρωσης  φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, που θα είναι σε ΣΕ ΙΣΧΥ 

τοσο  ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όσο και  ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.   

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και 

με κριτήριο  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής ανά ΟΜΑΔΑ ειδών της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή αξία) . 

Στην προσφερόμενη τιμή  συμπεριλαμβάνονται όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι 

και κρατήσεις καθώς και το κόστος μεταφοράς και παράδοσης των προς προμήθεια 

ειδών στην αντίστοιχη Δομή της ΑΡΣΙΣ . 

Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στα κτίρια των Δομών θα γίνεται με 

δαπάνες και μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή, τμηματικά στην κάθε Δομή και 

στην ποσότητα που παραγγέλνει η κάθε Δομή. 

 

2.4 Κατάρτιση-Περιεχόμενο Προσφορών 

 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Διακήρυξης  για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας 

και των ειδων της προμήθειας  της κάθε ΟΜΑΔΑΣ. Προσφορά που υποβάλλεται 

για μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς 

που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 

κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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2.4.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 

Προσφορά»  

         Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:   

α)Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται 

στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  

σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή 

αρχείου .doc, στην ηλεκτρονική διέθυνση της αναθέτουσας αρχής www.arsis.gr και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠαράρτημαIII). 

β) Την Τεχνική προσφορά – Πίνακα συμμόρφωσης, που συντάσσεται σύμφωνα 

με το σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή ως Τεχνικές 

Προδιαγραφές στο Παράρτημα ΙΙτης Διακήρυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 

που προτείνουν. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης 

και υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 

κριτήριο ανάθεσηςτην πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το 

σύνολο των ζητούμενων ειδών ανά ΟΜΑΔΑ. 

Η τιμή του κάθε είδους  της προμήθειας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα , με δυο 

δεκαδικά ψηφία. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 

δεν αναπροσαρμόζονται . 

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 

ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του 

ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται (καθαρή αξία  χωρίς ΦΠΑ) . 

 

2.4.4. Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα 6(έξι)μηνών από την επόμενη της καταληκτικής 
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ημερομηνίας υποβολής τους στο διαγωνισμό, δηλαδή έως 23-12-2020. Προσφορά 

η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση 

της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 

παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 

της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός 

αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 

διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.Σε περίπτωση που 

λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, 

εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει 

εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το 

περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 

(Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 

προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς),2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 

προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά 

δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνισηκαιτηνσυμπλήρωσή 

της σύμφωνα με τηΝ παράγραφο3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 

αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 

102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
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περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 

παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4του άρθρου73 του ν. 

4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς 

είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται 

από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

1. Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται δημόσια από την αρμόδια 

επιτροπή διαγωνισμού , παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς. 

2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα γίνουν σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117 του Ν.4412/2016.  

3. Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας  έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 

αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί 

όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 

και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη της .  

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της 

τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και 

συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται 

αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το σχετικό κριτήριο 

ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 

αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' 

οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  
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Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές με την 

ίδια ακριβώς τιμή, η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κλήρωση, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 90 του Ν.4412/2016. 

 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις στα άρθρα 100 

και 102 και 117 του Ν.4412/2016 από την Επιτροπή  του Διαγωνισμού .  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 

υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 

που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία . 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 

δεν λαμβάνεται υπόψη.   

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού συντάσει πρακτικό και γνωμοδοτεί  είτε για την την κατακύρωση της 

ανάθεσης στον «προσωρινό ανάδοχο» είτε την ματαίωση των αποτελεσμάτων 

σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016  . 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής , η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο κατ΄ άρθρο 105 του ν. 4412/2016. 

Κατά της απόφασης αυτής  χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα άρθρα 100  και 127 του 

ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4  της παρούσας Διακήρυξης . 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή καλεί με κάθε 

πρόσφορο μέσο τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν,  να προσκομίσει 

τα πρωτότυπα ή αντιγ́ραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

1 του ν. 4250/2014 (Α ́ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο 

άρθρο 2.2.7 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχειά για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής.  

 Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 

(«προσωρινό ανάδοχο») σε σφραγισμένο φάκελο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της 

Αναθέτουσας Αρχής, σε σφραγισμεν́ο φάκελο, με διαβιβαστικό, στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς:  

• «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 
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• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τo διαγωνισμό. 

• Το αντικείμενο του διαγωνισμού 

• Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου 

• Τα στοιχεία του αποστολέα 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός 

της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 της παρούσας , αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται 

με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη  προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω  διαδικασίας, εάν: i) 

κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβη,́ ή ii) δεν υποβληθούν στο 

προκαθορισμένο χρονικόδιάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών η ́ iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν 

νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθεσ́εις 

συμμετοχής λόγοι αποκλεισμού και κριτήρια ποιοτικης́ επιλογής της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση η ́

δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμεναδ ικαιολογητικά ή δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσαςδ ιακήρυξης, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται από την Επιτροπή 

του Διαγωνισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη ληψ́η 

απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με 

αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει : α) την κατακύρωση της 

σύμβασης για  ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα της ζητούμενης προμήθειας για 

κάθε ΟΜΑΔΑ σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικής 

προϋπολογιζόμενης αξίας περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για κατακύρωση μέρους 

της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο και β)  
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την ματαίωση της σύναψης της σύμβασης για όλες ή κάποιες από τις ΟΜΑΔΕΣ 

του διαγωνισμού , στην περίπτωση που η κατακύρωση και υλοποίηση της 

προμήθειας δεν μπορεί τυπικά και ουσιαστικά να ολοκληρωθεί έως την 30-09-

2020 , εφόσον οι σχετικές δαπάνες είναι μη επιλέξιμες στα πλαίσια του 

υλοποιούμενου από την αναθέτουσα προγράμματος ΜΕΤΟΙΚΟΣ και η 

αναθέτουσα δεν έχει πλέον συμφέρον στην υλοποίηση της προμήθειας  για το 

λόγο αυτό .  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 

εισήγησης της Επιτροπής  του Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφασηκ 

ατακύρωσης της αναθέτουσας αρχής .  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

3.3. Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών,  σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον 
η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες, που δεν 
έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης 
και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα 
εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης της παραγράφου 
3.4 της παρούσας 

σύμβασης και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η 
πάροδος άπρακτης της 

προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της  παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν. 
4412/2016 . 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον 
ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει 
στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του  άρθρου 104 του ν. 
4412/2016  και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης . Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό 
που συνοδεύει τη σύμβαση 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης 
της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 
(20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 

συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
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αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως 

άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Ο κάθε ανάδοχος που θα προκύψει σε κάθε ΟΜΑΔΑ/ ΤΜΗΜΑ της παρούσας , 

θα υπογράψει ξεχωριστή σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, για το σύνολο των υπό 

προμήθεια ειδών κάθε ομάδας/ τμήματος. 

 

3.4 Ενστάσεις 

 
1. H προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 

2. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία 

που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 

διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

3.  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία 

μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 

διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο 

των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 

μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.     

4. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και 

την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, που εκδίδεται ή 

συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 

18/1989 (Α΄ 8). Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης 

αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

5. Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 

των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή 

δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής 

προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 

αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 

άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 

Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Τέλος η αναθέτουσα , μετά από γνώμη 

της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού , δύναται να ματαιώσει τη σύναψη της 

σύμβασης για όλες ή κάποιες από τις ΟΜΑΔΕΣ του διαγωνισμού , στην 

περίπτωση που η κατακύρωση και υλοποίηση της προμήθειας δεν μπορεί 

τυπικά και ουσιαστικά να ολοκληρωθεί έως την 30-09-2020 , εφόσον οι σχετικές 

δαπάνες είναι μη επιλέξιμες στα πλαίσια του υλοποιούμενου από την 

αναθέτουσα προγράμματος ΜΕΤΟΙΚΟΣ και η αναθέτουσα δεν έχει πλέον 

συμφέρον στην υλοποίηση της προμήθειας  για το λόγο αυτό .  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 

σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει  το 

περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα VΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 

αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν 

προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, 

οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

 
4.3. Όροιεκτέλεσηςτηςσύμβασης 

 
4.3.1.Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
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συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 
Α΄. 

Ο Ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας 
Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της .  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις σχετικές διατάξεις  του 
εθνικού και ενωσιακού δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
των φυσικών προσώπων.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους 
υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο 
όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 
μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και 
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 
5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .  

 
4.4. Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 
άμεση γνωστοποίηση της διακοπήςαυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε 
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με 
τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) 
τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
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μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην 
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης ,μόνο σύμφωνα με τους  όρους και 

τις προϋποθέσειςτουάρθρου132τουν.4412/2016και κατόπιν γνωμοδότησης της 

Επιτροπής της περ.β της παρ.11τουάρθρου221τουν.4412/2016. Η διάρκεια της 

σύμβασης μπορεί να παραταθεί μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της, 

κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3. της παρούσας Διακήρυξης .  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 

κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 

εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 

4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια 

από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, 

θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 

παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 

2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης 

στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

 
α) Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά (ανά μήνα)  σε 

ποσοστό 100% της συμβατικής αξίας των ειδών, που παραδίδονται κάθε φορά, 

μετά την οριστική παραλαβή αυτών.    

β) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται εντός 120 ημερών από 

την έκδοση και παράδοση στην Αναθέτουσα Αρχή των σχετικών φορολογικών 

παραστατικών πληρωμής (τιμολόγιο – δελτία αποστολής) και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

(φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) , 
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καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.   

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών της προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο,  

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου-Κυρώσεις 

 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν προμηθεύσει το 

συμβατικό αντικείμενο στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 

θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος 

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας 

συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, 

αθροιστικά μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο 

προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη 

συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για έξι μήνες .   

 Η ΑΡΣΙΣ, ως αναθέτουσα Αρχή , δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση 

από τον ανάδοχο για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν , τα οποία 

προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία έκπτωσης.  

Σε περίπτωση  έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, η Αναθέτουσα 

Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέουσύμφωνα με την 

Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων 

.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) οι προμήθειες δεν παρασχεθούν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, 

με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 

εξηγήσεων, διαζευκτικά ή /και αθροιστικά , οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

β) αποκλεισμός από τη διαδικασίες  προμηθειών της ΑΡΣΙΣ για έξι μήνες  

 

5.2.2.  Αν η προμήθεια εκτελεσθεί  μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

προμηθευθέντων ειδών , χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη ,που παρεσχέθησαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών  που παρεσχέθησαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για 

προμήθεια ή αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

προμήθειας των ειδών . 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής 
του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης , εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι 
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.Η επιβολή του προστίμου δεν 
στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα 

εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη 

συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών 

όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 

ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 
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εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 

του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 

από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 

απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 

προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως 

όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις 

συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με 

την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην 

οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο 

Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο 

άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

1. Χρόνος προμήθειας ειδών 

Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της 

σύναψης της σύμβασης και θα γίνεται τμηματικά ή άπαξ, κατόπιν συνεννόησης με 

τη Δομή. 

 

2. Παραλαβή ειδών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών 

 Ο Ανάδοχος θα προμηθεύει στην ΑΡΣΙΣ τις απαιτούμενες ποσότητες για τις 

ανάγκες της κάθε δομής Φιλοξενίας . 

 Όλα τα είδη της προμήθειας θα είναι καινούργια , κατάλληλα για τη χρήση 

που προορίζονται και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς 

χρήσης και λειτουργίας, σύμφωνα με τους εθνικούς και ενωσιακούς 

κανόνες . 
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 Η μεταφορά , παράδοση καθώς και η συναρμολόγηση (όπου απαιτείται) 

των ειδών της προμήθειας  θα γίνεται με δαπάνη, φροντίδα και μέσα του 

προμηθευτή, κατόπιν συνεννόησης με την κάθε Δομή. 

 Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη της προμήθειας θα συνοδεύονται από 

εγγύηση καλής λειτουργίας , σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή τους .    

 Τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο,  

 Η παράδοση των απαιτούμενων ειδών θα γίνεται άπαξ ή τμηματικά 

ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της εκάστοτε Δομής ,εφόσον αυτό είναι 

αναγκαίο, και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της σύμβασης, που 

θα υπογραφεί , που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Η επικοινωνία της ΑΡΣΙΣ με 

τον ανάδοχο σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας θα γίνεται με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο πρόσφορο μέσο. 

 Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την 

ολοκλήρωση της παράδοσης των απαιτούμενων ειδών της προμήθειας και 

έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε 

ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. 

 Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή: Ο 

Ανάδοχος θα παραδίδει αμελητί την αιτούμενη ποσότητα της προμήθειας, 

που είναι αναγκαία για κάθε Δομή της ΑΡΣΙΣ. Σε περίπτωση μη έγκαιρης 

εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και τα 

οριζόμενα στο Ν.4412/2016. 

 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

3. Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της 

με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Σε περίπτωση βλάβης  των ειδών της προμήθειας εντός του χρόνου της 

εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται να τα επιδιορθώσει και να τα 

επαναφέρει σε κανονική λειτουργία εντός ( 5) ημερών από την σχετική 

ειδοποίησή  του  και εφόσον αυτό δεν καταστεί τεχνικά εφικτό υποχρεούται 

στην αντικατάστασή τους , εντός (2) επιπλέον ημερών,  με είδη αντίστοιχης 

ποιότητας και χρήσης .  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει  είδη  που απορρίφθηκαν μέσα στην άνω 

προθεσμία,  η ΑΡΣΙΣ δικαιούται να προμηθευθεί την αντίστοιχη ποσότητα 

από την ελεύθερη αγορά για την κάλυψη των αναγκών της, η δε επιπλέον 
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διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και 

αναζητείται σύμφωνα με το νόμο.  

 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

  Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι τιμές που αναγράφονται στην προσφορά του Αναδόχου δεν υπόκεινται σε 

καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, 

ισχύουν δε και δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της 

σύμβασης . 

 

4      Λοιποί όροι   

α. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 

του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 

του ν.2939/2001, εφόσον τα είδη της προμήθειας εμπίπτουν στις διατάξεις 

αυτές. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω 

του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός 

της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και 

αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 

υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση 

των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5   του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .     

Αλλως, ο ανάδοχος, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού για την 

υλοποίηση της προμήθειας, προσκομίζει ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ότι δεν 

υποχρεούται στην εγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που 

τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

 β. 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 που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης , εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε 

το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

 γ.  Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα αρχή θα γίνεται στην 

ταχυδρομική ή/και στην ηλεκτρονική  διεύθυνση,  που δηλώνει ο Ανάδοχος στην 

προσφορά του .  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 1 
(ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

822,58€ 1.020,00€ 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1.482,26€ 1.838,00€ 

Γ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 306,46€ 380,01€ 

Ε 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
483,87€ 600,00€ 

ΣΤ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 815,30€ 1.010,97€ 

Ζ 
ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
290,33€ 360,01€ 

Η ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 734,10€ 910,28€ 

Ι’ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 604,85€ 750,01€ 

ΙA’ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
205,65€ 255,01€ 

ΤΜΗΜΑ 2 

(ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

2.596,80€ 3.220,03€ 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 770,76€ 955,74€ 

Γ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 770,14€ 954,97€ 

ΣΤ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 149,50€ 185,38€ 

Ζ 
ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
4.064,40€ 5.039,86€ 

Η ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 564,60€ 700,10€ 

Θ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 64,48€ 79,96€ 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΡΙΞΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

2.612,90€ 3.240,00€ 
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Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1.092,75€ 1.355,01€ 

Ε 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
3.467,75€ 4.300,01€ 

Ζ 
ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
604,85€ 750,01€ 

ΙΑ’ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
411,30€ 510,01€ 

ΤΜΗΜΑ 4 (ΕΛΛΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

890,33€ 1.104,01€ 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.157,27€ 2.675,01€ 

Γ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 604,83€ 749,99€ 

Ε  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
564,52€ 700,00€ 

ΣΤ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 447,11€ 554,42€ 

Ζ 
ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
2.156,24€ 2.673,74€ 

Η ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 395,30€ 490,17€ 

Ι ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 60,48€ 75,00€ 

ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΛΑΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

2.095,21€ 2.598,06€ 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 157,26€ 195,00€ 

Γ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 225,80€ 279,99€ 

ΣΤ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 320,40€ 397,30€ 

Ζ 
ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
2.096,70€ 2.599,91€ 

ΙΒ΄ ΈΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ 532,20€ 659,93€ 

ΤΜΗΜΑ 6 

(ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

ΒΟΛΟΥ) 

Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

2.358,88€ 2.925,01€ 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 483,85€ 599,97€ 

Γ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.935,50€ 2.400,02€ 

Δ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 435,48€ 540,00€ 

Ε 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
483,87€ 600,00€ 

Ζ 
ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ΛΕΥΚΑ 
ΕΙΔΗ 

1.379,10€ 1.710,08€ 

20PROC006839088 2020-06-10



Σελίδα50 

 
 

 

ΤΜΗΜΑ 7 (ΑΘΗΝΑ) 

Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

499,99€ 619,99€ 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 846,77€ 1.049,99€ 

Ε 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
483,87€ 600,00€ 

ΣΤ  ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 493,02€ 611,34€ 

Ζ 
ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ΛΕΥΚΑ 
ΕΙΔΗ 

1.000,15€ 1.240,19€ 

ΤΜΗΜΑ 8 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΕΤΟΙΚΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

 
3.096,80€ 

 
3.840,03€ 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 282,26€ 350,00€ 

Ε 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
1.612,90€ 2.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ   51.011,72€ 63.254,53€ 

 

 

Β.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Η/Υ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ,   ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΠΙΠΛΑ 

ΚΗΠΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ, ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» 

Σημείωση:Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας των ειδών, σε καμία περίπτωση δεν 

αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφορά με είδη άλλης εμπορικής ονομασίας. Η 

αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των 

απαιτήσεων. Σε περίπτωση προσφοράς άλλης εμπορικής ονομασίας (μάρκας) είδους από 

αυτή που αναγράφεται, τότε θα πρέπει στην οικονομική προσφορά αλλά και στη τεχνική 

προσφορά να αναγράφεται ο τύπος και η εμπορική ονομασία του είδους που 

προσφέρεται και να περιγράφεται αναλυτικά το είδος στη τεχνική περιγραφή. 

 

ΤΜΗΜΑ 1 (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

 

ΜΟΝΑ

ΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟ

ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟ

ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ 
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ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΙΔΗ 

  

  

Ενσύρματοποντίκι Microsoft Compact Optical 

Mouse 500 
ΤΜΧ 5 

8,06€ 

 

10,00€ 

Πληκτρολόγιοασύρματο ΤΜΧ 2 
20,16€ 

 

25,00€ 

Usb 2.0 Basic Line 64GB ΤΜΧ 5 
9,68€ 

 

12,00€ 

 Σκληρός δίσκος εξωτερικός 1ΤΒ ΤΜΧ 2 
48,39€ 

 

60,00€ 

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek (οικιακή 

χρήση και μικρές επιχειρήσεις) 

ΤΜΧ 
2 241,94 € 300,00 € 

Antivirus ΤΜΧ 4 20,16 € 25,00 € 

ενσύρματο πληκτρολόγιο TMX 2 16,13 € 20,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ     

 smart phone κινητό τηλέφωνο σε έντονο 

χρώμα 
  ΤΜΧ 1 

96,77€ 

 

120,00€ 

Μικροφωνικός Ενισχυτής 3 Εισόδων Με 

USB/SD 
ΤΜΧ 1 

56,45€ 

 

70,00€ 

Ασύρματο τηλεφωνο με ανοιχτή ακρόαση ΤΜΧ 1 
24,19€ 

 

30,00€ 

Τηλεόραση πλάσμα 43 ιντσών ΤΜΧ 1 
282,26€ 

 

350,00€ 

Θερμοπομποί, Επιδαπέδιο, 2000 W ΤΜΧ 1 
80,65€ 

 

100,00€ 

Κλιματιστικό Επιτοίχιο 9000 BTU/h ΤΜΧ 1 225,81€  
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280,00€ 

Ανεμιστήρας  ορθοστάτης & δαπέδου ΤΜΧ 2 
28,23€ 

 

35,00€ 

Θερμαντικό ηλεκτρικό2.5KW 

 
ΤΜΧ 1 

40,32€ 

 

50,00€ 

Ηλεκτρικό σίδερο ατμού ΤΜΧ 1 
22,58€ 

 

28,00€ 

Πιστολάκι για τα μαλλιά επαγγελματικό ΤΜΧ 2 
20,16€ 

 

25,00€ 

Βραστήραςηλεκτρικός ανοξείδωτος ΤΜΧ 8 
20,16€ 

 

25,00€ 

Φούρνος Μικροκυμάτων ΤΜΧ 3 
48,39€ 

 

60,00€ 

Τοστιέρα ΤΜΧ 4 16,13€ 20,00€ 

Multi επαγγελματικό ΤΜΧ 2 24,19€ 30,00€ 

Κουζινομηχανή με κάδο άνω των 4 λίτρων ΤΜΧ 1 137,10 € 170,00€ 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ     

Καρέκλες γραφείου υφασμάτινες με μπράτσα 

και ρόδες 
ΤΜΧ 4 

48,39€ 

 

60,00€ 

Γραφείο 120*60cm με μεταλλικά πόδια  ΤΜΧ 2 56,45€ 70,00 € 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ     

Επαγγελματική σκούπα βιολογικού 

καθαρισμού 

 

ΤΜΧ 

 

1 

 

483,87€ 

 

600,00€ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     

Αλατιέρα-πιπεριέρα σετ ΤΜΧ 10 8,06€ 10,00€ 

Ζαχαριέρα ΤΜΧ 10 12,10€ 15,00€ 
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Κουταλι φαγητου ανοξειδωτο 18-21cm ΤΜΧ 30 
 

0,81€ 

 

1,00€ 

Πιρούνι φαγητού ανοξείδωτο 18-21cm ΤΜΧ 
30 

0,81 €  

1,00€ 

Μαχαίρι φαγητού ανοξείδωτο ΤΜΧ 30 
0,81 €  

1,00€ 

Ποτήρια πλαστικά πολλαπλών χρήσεων 330ml ΤΜΧ 50 0,81 € 1,00€ 

Πιάτα βαθιά πολλαπλών χρήσεων πλαστικά ΤΜΧ 40 0,81 € 1,00€ 

Πιάτα ρηχά πολλαπλών χρήσεων 

ΤΜΧ 
40 

0,81 €  

1,00€ 

Μπολ για ατομικές σαλάτες πολλαπλών 

χρήσεων πλαστικά 

ΤΜΧ 
40 

1,21 €  

1,50€ 

Φρουτιέρα μεταλλική ΤΜΧ 10 16,13€ 20,00€ 

Κανάτες νερού πλαστικές 1,5 λίτρου ΤΜΧ 20 2,42€ 3,00€ 

Θήκη για χαρτοπετσέτα πλαστική ΤΜΧ 20 0,81€ 1,00€ 

Θερμός ανοξείδωτος με βαλβίδα και καπάκι-

ποτήρι 0,500lit 

ΤΜΧ 
40 

4,03€ 5,00€ 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ΛΕΥΚΑ 

ΕΙΔΗ 

    

Πετσέτες μπάνιου σετ(σώματος 

(70*140,Πετσέτες προσώπου) 

ΤΜΧ 
15 

16,13 € 20,00€ 

Σετ κουρτινόξυλο μήκους 180cm από ξύλο 

ΤΜΧ 
2 

24,19 €  

30,00€ 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ     

Βαλίτσα ταξιδιού ΤΜΧ 20 28,23 € 35,00€ 

Ομπρέλες βροχής ΤΜΧ 30 5,65€ 7,00€ 

ΟΜΑΔΑ Ι: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ     
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Θερμοσίφωνες-μπόιλερ  80 lt ΤΜΧ 2 
129,03€  

160,00€ 

Θερμοσίφωνες  80 lt ΤΜΧ 1 
104,84€  

130,00€ 

Αποσκληρυντες αλάτων με φίλτρο χαλαζία ΤΜΧ 3 
80,65€  

100,00€ 

ΟΜΑΔΑ ΙΑ’: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ     

φωτιστικά φθοριου (POWERLED φωτιστικό 

οροφής σκαφάκι φθορίου για δυο λάμπες led 

t8 120cm στεγανό ΙΡ65 ΑΠΟ πολυκαρμπονατ 

230v διπλής τροφοδοσίας P12745) 

ΤΜΧ 15 

13,71 € 17,00 € 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ  

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

  

  

Φορητός υπολογιστής (laptop) ΤΜΧ 1 
524,19€  

650,00€ 

 Σκληροί δίσκοι εξωτερικοί 1ΤΒ 
 

ΤΜΧ 

 

3 

48,39€  

60,00€ 

Desktop CPUQIntel Core i3-

RAM:8GB  SSD:240 GB-HDD 

750  GB 

TMX 1 403,23 € 500,00 € 

Οθόνη Η/Υ ,LED HD ,18,5 ‘ έως  

22 ‘ ,μαυρη 
TMX 1 64,52 € 80,00 € 

Ασύρματο πληκτρολόγιο  TMX 1 20,16 € 25,00 € 
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Ενσύρματοποντίκι Microsoft 

Compact Optical Mouse 500 
TMX 1 8,06 € 10,00 € 

MICROSOFT OFFICE 2016-

Greek (οικιακή χρήση και 

μικρές επιχειρήσεις) 

 

ΤΜΧ 
4 241,94 € 300,00 € 

MICROSOFT OFFICE 2016-

Greek (οικιακή χρήση και 

μαθητές) 

 

ΤΜΧ 
3 120,97 € 150,00 € 

Antivirus ΤΜΧ 5 20,16 25,00 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
    

Ανεμιστήρες δαπέδου 50watt ΤΜΧ 
 

5 

16,13€  

20,00€ 

Αερόθερμο  2000 W ΤΜΧ 5 
12,10€  

15,00€ 

Φραπεδιερα 100w ΤΜΧ 3 14,44€ 17,90€ 

Φουρνάκι μικροκυμάτων 20 l ΤΜΧ 1 48,39€ 60,00€ 

Κουρευτική μηχανή ανδρική ΤΜΧ 1 21,77€ 27,00€ 

ψηστιέρα-γκριλιερα 1800w ΤΜΧ 2 48,39€ 60,00€ 

Επιτοιχια βαση τηλεορασης  ΤΜΧ 1 20,16€ 25,00€ 

Βραστήρας ηλεκτρικός 

ανοξείδωτος 
ΤΜΧ 5 

20,16€ 25,00€ 

Σκούπα ηλεκτρική χωρίς 

σακούλα 
ΤΜΧ 1 

96,77€ 120,00€ 

Φιλτρασκούπας  Rowenta 

compact power clonic 
ΤΜΧ 2 

12,10€ 15,00€ 

Φιλτρασκούπας  Rowenta 

xtreme power cyclonic 
ΤΜΧ 3 

16,13€  

20,00€ 

Κουζινακι- φουρνακι  ΤΜΧ 1 
88,71€  

110,00€ 

Πιστολάκι για τα μαλλιά ΤΜΧ 2   20,16€  
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επαγγελματικό 25,00€ 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ     

Καρέκλα μεταλλική (πράσινη) ΤΜΧ 5 
24,19€  

30,00€ 

Καρέκλα μεταλλική (κόκκινη) ΤΜΧ 5 
24,19€  

30,00€ 

Καρέκλα μεταλλική (κίτρινη) ΤΜΧ 5 
24,19€  

30,00€ 

Συρταριέρα με 4 συρτάρια, με 

σκελετό και συρτάρια από 

μοριοσανίδα σε φυσική ξύλου 

απόχρωση, με διαστάσεις 

(ΠxΒxΥ): 72x40x70 cm 

ΤΜΧ 5 

 

36,29€ 

 

 

45,00€ 

Παπουτσοθήκη Veloce 3 

θέσεων, από μοριοσανίδα σε 

απόχρωση καρυδιά ανοιχτή, 

διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 67x15x100 

cm 

ΤΜΧ 8 

 

28,23€ 

 

 

35,00€ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
  

  

Ποτήρια εμαγιέ ΤΜΧ 30 2,02€ 2,50€ 

Πιάτα εμαγιέ  διαμέτρου 24 

cm 
ΤΜΧ 20 

3,23€ 4,00€ 

Κουταλι φαγητου ανοξειδωτο 

18-21cm 
ΤΜΧ 30 0,81€ 1,00€ 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ ΛΕΥΚΑ 

ΕΙΔΗ 

  

  

Πετσέτες μικρές από 100% 

βαμβάκι, διαστάσεων 30x50-

40x70 

ΤΜΧ 

40 

6,45€  

8,00€ 

Πετσέτα σώματος από 100% 

βαμβάκι, διαστάσεων 70x1,40-

 
40 

  

20PROC006839088 2020-06-10



Σελίδα57 

 
 

 

1,00x1,50 ΤΜΧ 12,10€  

15,00€ 

Σεντόνια μονά από 100%, 

χρώματος εμπριμέ ή λευκά, όχι 

χρωματιστά   

 

ΤΜΧ 

40 

 

10,48€ 

 

 

13,00€ 

Μαξιλαροθήκες σετ 2 

τεμαχίων από 100% βαμβάκι 

εμπριμέ 

 

ΤΜΧ 
10 

 

4,84€ 
6,00 € 

Κουβέρτα πικέ μονή ΤΜΧ 30 16,13€ 20,00 € 

Προστατευτικό κατωσέντονο 

πετσετε 

ΤΜΧ 

30 

6,45€ 

8,00 € 

Στρώματα μονά με ελατήρια ΤΜΧ 30 72,58€ 90,00€ 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ     

Βαλίτσα ταξιδιού ΤΜΧ 20 28,23 € 35,00€ 

ΟΜΑΔΑ Θ’ : ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ     

Κάλυμμα λεκάνης ΤΜΧ 8 8,06€ 10,00 € 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΟΜΗ ΦΡΙΞΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

 

ΜΟΝΑ

ΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜ

ΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΙΚΤΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜ

ΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΙΔΗ 

  

  

Φορητός υπολογιστής (laptop) ΤΜΧ 2 201,61 € 250,00 € 

TOWER H/Y: CPU i5,RAM 8gb,Δισκος 500 GB, 

κάρταγραφικών, κάρταήχου 

 

ΤΜΧ 

 

2 
322,58 € 400,00 € 
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MICROSOFT OFFICE 2016-Greek (οικιακή 

χρήση και μικρές επιχειρήσεις) 

 

ΤΜΧ 

 

4 
241,94 € 300,00 € 

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek (οικιακή 

χρήση και μαθητές) 

 

ΤΜΧ 

 

2 
120,97 € 

                             

150,00 €  

Antivirus 
ΤΜΧ 

8 20,16 € 
                               

25,00 €  

Πληκτρολόγια Η/Υ, με καλώδιο usb 
ΤΜΧ 

2 16,13 € 
                               

20,00 €  

Ποντίκια Η/Υ, με καλώδιο usb 
ΤΜΧ 

4 8,06 € 
                               

10,00 €  

Οθόνη Η/Υ ,LED HD ,18,5 ‘ έως  22 ‘ ,μαυρη 
ΤΜΧ 

2 64,52 € 
                               

80,00 €  

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ     

Πιστολάκι για τα μαλλιά επαγγελματικό 

2200W 
ΤΜΧ 1 

36,29€ 45,00€ 

Kινητατηλεφωναsmartphone (Android, RAM 

4GB, Χωρητικότητα 64GB) 

 

ΤΜΧ 

 

1 

 

120,97€ 

 

 

150,00€ 

Ηλεκτρική σκούπα με κάδο, ισχύς άνω των 

800W, χωρίς σακούλα, χωρητικότητα κάδου 3 

λίτρων, απόδοση καθαρισμού δαπέδου Α, 

απόδοση καθαρισμού  χαλιού Β τουλάχιστον,  

ΤΜΧ 1 120,97 € 
                             

150,00 €  

Κουζινομηχανη με κάδο άνω των 4 λίτρων ΤΜΧ 1 137,10 € 
                             

170,00 €  

Ασύρματα Ηχεία (Ισχύς: 5W, Κανάλια: 2.0) ΤΜΧ 2 24,19€ 30,00€ 

Παιχνιδοκονσολα play station 3 ΤΜΧ 
 

1 

241,94€  

300,00€ 

Παιχνιδοκονσολα play station 4  ΤΜΧ 1 241,94 € 
                             

300,00 €  

Tηλεχειριστήρια PS4 (DualShock 4 Controller ΤΜΧ 3 40,32 €                                
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V2 Jet Black) 50,00 €  

ΤύποςΦορτιστή: Cable & Wall Adapter, 

Συνδεσιμότητα: micro USB 

 

ΤΜΧ 

 

2 

12,10€  

15,00€ 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ     

Επαγγελματικό Πλυντηριο ρούχων11 Kg ΤΜΧ 1 1.209,68€ 1500,00€ 

Επαγγελματικό Στεγνωτηριο ρούχων15 Kg ΤΜΧ 1 1,048,39€ 1.300,00€ 

Πλυντήριο πιάτων (Επαγγελματικό Πλυντήριο 

Πιάτων / Ποτηριών) 

ΤΜΧ 1 1.209,68€ 1.500,00€ 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ ΛΕΥΚΑ 

ΕΙΔΗ/ΧΑΛΙΑ 

 
 

  

Χαλί 2,00χ3,00 διάφορα χρώματα και σχέδια ΤΜΧ 5 120,97€ 150,00€ 

ΟΜΑΔΑ ΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ     

φωτιστικά φθοριου (POWERLED φωτιστικό 

οροφής σκαφακι φθορίου για δυο λάμπες led 

T8 120cm στεγανό ιρ65 απο πολυκαρμπονατ 

230v διπλής τροφοδοσίας P12745) 

ΤΜΧ 30 

13,71 € 17,00 € 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4 (ΔΟΜΗ ΈΛΛΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜ

ΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

  

  

Desktop CPUQIntel Core i3-RAM:8GB 

SSD:240 GB-HDD 750  GB 
TMX 1 403,23 € 500,00 € 

Οθόνη Η/Υ ,LED HD ,15 ‘ έως  18,5 ‘ ,μαυρη TMX 1 64,52 € 80,00 € 

Ασύρματο πληκτρολόγιο  TMX 1 20,16 € 25,00 € 

20PROC006839088 2020-06-10



Σελίδα60 

 
 

 

Ενσύρματοποντίκι 

Microsoft Compact Optical Mouse 500 

 

TMX 

 

3 
8,06 € 10,00 € 

Εξωτερικός σκληρός δίσκος χωρητικότητας 

1ΤΒ 

TMX 
2 48,39 € 60,00 € 

USB Flash 64 GB 

TMX 
2 

 

9,68€ 
12,00 € 

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek (οικιακή 

χρήση και μικρές επιχειρήσεις) 

 

TMX 
1 241,94 € 300,00 € 

Antivirus TMX 1 20,16 € 25,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
 

 
  

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων 9kg 

TMX 
2 

 

564,52€ 
700,00 € 

Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων 9kg 

 

TMX 

 

1 

 

645,16 € 

 

800,00 € 

Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων 23 

lit 

 

TMX 
2 48,39€ 60,00 € 

Επαγγελματικήτοστιέραμονή  2000watt TMX 2 48,39€ 60,00 € 

Πιστολακιμαλλιών 2200 watt TMX 2 20,16€ 25,00 € 

Βραστήραςηλεκτρικός ανοξείδωτος 

 

TMX 

 

2 

 

20,16€ 

 

25,00 € 

Επιτραπέζια μονή κεραμική εστία  

 1000watt 

 

TMX 

 

1 

 

24,19€ 

 

30,00 € 

Πολυκοπτης multi 500 watt 

 

TMX 

 

1 

 

24,19€ 

 

30,00 € 

Μιξερ χειρος 

 

TMX 

 

2 

 

16,13€ 

 

20,00 € 

20PROC006839088 2020-06-10



Σελίδα61 

 
 

 

Ραβδομπλεντρ 

 

TMX 

 

1 

 

28,23€ 

 

35,00 € 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ     

Πόρτα laminate ανιγκρεκάσαοβάλ ΤΜΧ 3 201,61€ 250,00€ 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ     

Επαγγελματική σκούπα βιολογικού 

καθαρισμού 

 

ΤΜΧ 

 

1 

 

483,87€ 

 

600,00€ 

Βραστήραςνερού 

 2000 Watt-10 lit 

 

TMX 

 

1 

 

80,65€ 

 

100,00 € 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     

Κούπες μελαμίνης ΤΜΧ 45 2,42€ 3,00 € 

Πηρούνι φαγητου ανοξειδωτο 18-21cm ΤΜΧ 52 0,81€ 1,00 € 

Κουταλι φαγητου ανοξειδωτο 18-21cm ΤΜΧ 52 0,81€ 1,00 € 

Σουρωτηρι ΤΜΧ 1 8,06€ 10,00 € 

Μπαριζ (σπατουλα) ΤΜΧ 2 4,03€ 5,00€ 

Φουεζ (αναδευτηρι) ΤΜΧ 2 4,03€ 5,00€ 

Φορμα κεικ 28cm ΤΜΧ 2 8,06€ 10,00 € 

Επιφανεια κοπης ξύλινη  ΤΜΧ 2 12,10€ 15,00 € 

Θερμός ανοξείδωτος με βαλβίδα και 

καπάκι-ποτήρι 0,500lit 

 

ΤΜΧ 

 

20 

 

4,03€ 

 

5,00€ 

Σετ μαχαίρια επαγγελματικά chef  6-

7τεμαχιων 

 

ΤΜΧ 
1 

 

108,87€ 

 

135,00€ 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ ΛΕΥΚΑ 

ΕΙΔΗ 
  

  

Πετσέτες προσώπου από 100% βαμβάκι, 

διαστάσεων 30x50-40x70 

 

ΤΜΧ 26 

 

6,45€ 
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8,00€ 

Πετσέτα σώματος από 100% βαμβάκι, 

διαστάσεων 70x1,40-1,00x1,50 

 

ΤΜΧ 

26 

 

12,10€ 

 

 

15,00€ 

Σεντόνια μονά από 100% βαμβάκι 

(1,60*2,40), χρώματος εμπριμέ ή λευκά, όχι 

χρωματιστά   

 

ΤΜΧ 

35 

 

10,48€ 

 

 

13,00€ 

Μαξιλαροθήκες σετ 2 τεμαχίων από 100% 

βαμβάκι διάφορα χρώματα 

 

ΤΜΧ 13 

 

4,84€ 6,00 € 

Κουβέρτα πικέ μονή ΤΜΧ 20 16,13€ 20,00 € 

Κατωσέντονο με λάστιχο (1,10*2,00) 100% 

βαμβάκι 

ΤΜΧ 

26 

8,06€ 

10,00 € 

Σετ παπλωματοθηκη μονή 100% Βαμβάκι & 

μαξιλαροθήκη 
ΤΜΧ 26 

20,16€ 25,00€ 

Προστατευτικό κάλυμμα στρώματος, 

πετσετέ, αδιάβροχο 

 

ΤΜΧ 
26 

 

6,45€ 8,00 € 

Πετσέτες κουζίνας 100% βαμβάκι ΤΜΧ 10 2,02€ 2,50€ 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ     

Βαλίτσα ταξιδιού ΤΜΧ 10 28,23 € 35,00€ 

Ομπρέλες βροχής ΤΜΧ 20 5,65€ 7,00€ 

ΟΜΑΔΑ Ι’: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ     

Σώμα καλοριφέρ μπάνιου κρεμάστρα 

πλατος:40cm υψος:160cm 

 

ΤΜΧ 

 

1 

 

60,48€ 

 

75,00€ 
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ΤΜΗΜΑ 5 (ΔΟΜΗ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΜΙΚΤΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜ

ΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

  

  

Πληκτρολόγια Η/Υ ασύρματα 
 

ΤΜΧ 

 

10 

20,16€  

25,00€ 

Ποντίκια Η/Υ ασύρματα ΤΜΧ 10 12,10€ 15,00€ 

Οθόνη Η/Υ ,LEDHD ,18,5 ‘ έως  22 ‘ ,μαυρη ΤΜΧ 4 64,52€ 80,00€ 

TOWERH/Y:CPUi5,RAM 8gb,Δισκος 500 

GB,καρταγραφικων,καρταηχου,windows 10 
TMX 2 

322,58€ 400,00€ 

USB wifi Adaptor TMX 2 11,29€ 14,00€ 

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek (οικιακή 

χρήση και μικρές επιχειρήσεις) 

ΤΜΧ 
3 241,94 € 300,00€ 

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek (οικιακή 

χρήση και μαθητές) 

ΤΜΧ 
1 120,97 € 150,00€ 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ     

Βραστήραςηλεκτρικός ανοξείδωτος 
 

ΤΜΧ 

 

3 

 

20,16€ 

 

25,00€ 

Ηλεκτρικό μπρίκι (με αποσπώμενη βάση) 

400 ml 
ΤΜΧ 1 

16,13€ 20,00€ 

Ηλεκτρική γκριλιέρα με αποσπώμενες 

πλάκες (29 x 23 cm) με αντικολλητική 

επίστρωση διπλής όψης grill / ίσιες και 

διακόπτη ON/OFF, 2000W. 

ΤΜΧ 1 

 

80,65€ 

 

100,00€ 

ΟΜΑΔΑ Γ:ΕΙΔΗ  ΈΠΙΠΛΩΝ     
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Καρέκλες  γραφείου με ροδάκια και 

μπράτσα 
ΤΜΧ 4 56,45 70,00 € 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     

Πιατο πλαστικο πολλαπλών χρήσεων ΤΜΧ 
60 

0,81 €  

1,00€ 

Πλαστικά ποτήρια (330ml) πολλαπλών 

χρήσεων 
ΤΜΧ 120 

 

0,81 € 

 

1,00€ 

Ξύλινη κουτάλα μαγειρέματος ΤΜΧ 2 6,45€ 8,00€ 

Ξύλινη σπάτουλα μαγειρέματος ΤΜΧ 2 6,45€ 8,00€ 

Πλαστικά μπολπολλαπλών χρήσεων ΤΜΧ 35 
1,21 €  

1,50€ 

Μπρίκι ανοξείδωτο (500ml) ΤΜΧ 2 4,84€ 6,00€ 

Μαχαίρια κοπής (σετ 6-7τμχ,σε διάφορα 

μεγέθη) 

 

ΤΜΧ 
1 

 

16,13€ 

 

20,00€ 

Μαντεμένιο τηγάνι 30cm 
 

ΤΜΧ 

 

2 

 

40,32€ 

 

50,00€ 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ ΛΕΥΚΑ 

ΕΙΔΗ 
  

  

Μαξιλάρι ύπνου45x65 ΤΜΧ 10 9,68 € 12,00€ 

Παπλωματα μονά ΤΜΧ 10 24,19 € 30,00€ 

Σεντόνια με λάστιχο(κατωσέντονα),λευκά ΤΜΧ 20 9,68 € 12,00€ 

Παπλωματοθηκες μονες (1,60*2,40) ΤΜΧ 30 14,52 € 18,00€ 

Προστατευτικά στρώματος(αδιάβροχα) για 

μονό κρεββάτι 

ΤΜΧ 
30 

8,06 € 10,00€ 

Σεντόνια μονά από 100%, χρώματος εμπριμέ 

ή λευκά, όχι χρωματιστά   

ΤΜΧ 
30 

10,48 € 13,00€ 

Πετσετες μπανιου σωματος 100% βαμβάκι 

(70*140) 

ΤΜΧ 
20 

12,10 € 15,00€ 
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Πετσέτες προσώπου από 100% βαμβάκι, 

διαστάσεων 30x50-40x70 

ΤΜΧ 
40 

6,45 € 8,00€ 

Μαξιλαροθήκες σετ 2 τεμαχίων από 100% 

βαμβάκι διάφορα χρώματα 

ΤΜΧ 
15 

4,84 € 6,00€ 

ΟΜΑΔΑ ΙΒ: ΈΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ     

Καρέκλες κήπου  τύπου σκηνοθέτη 

(διας.57*54*88,50) με πλαστικοποιημένο 

κάθισμα 

ΤΜΧ 

18 

24,19€ 30,00€ 

Τραπέζι κήπου ξύλινο 

πτυσσόμενο,120*70*72  

ΤΜΧ 
2 

48,39€ 60,00€ 

 

ΤΜΗΜΑ 6 (ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 

 

 

ΜΟΝΑΔ

Α 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖ

ΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑΜΕ 

ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΙΔΗ 

  

  

Φορητός υπολογιστής (laptop) ΤΜΧ 1 524,19€ 650,00€ 

Φωτοτυπικό μηχάνημα ΤΜΧ 1 483,87€ 600,00€ 

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek 

(οικιακή χρήση και μικρές 

επιχειρήσεις) 

ΤΜΧ 
5 

                          

241,94 €  
          300,00 €  

antivirus ΤΜΧ 7       20,16 €   25,00 €  

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
    

Βραστήρας ηλεκτρικός ανοξείδωτος ΤΜΧ 2 20,16 € 25,00€ 

Πιστολάκι για τα μαλλιά 

επαγγελματικό 2200W 
ΤΜΧ 8 24,19€ 30,00€ 

Ηλεκτρική σκούπα με κάδο ΤΜΧ 1 80,65 € 100,00 € 
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Τοστιέρα Γκριλιέρα ΤΜΧ 1 64,52 € 80,00 € 

Φραπεδιέρα ΤΜΧ 2 16,13 € 20,00 € 

Καφετιέρα γαλλικού ΤΜΧ 1 24,19 € 30,00 € 

Φούρνος μικροκυμάτων τουλάχιστον 

20lt 

ΤΜΧ 

1 
48,39 € 60,00 € 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ     

Ξύλινο τραπέζι (τουλάχιστον 140 Χ 

80 Χ 70) σετ με έξι καρέκλες 
ΤΜΧ 2 564,52€ 700,00€ 

Καρέκλες επισκέπτη (με δερματίνη, 

όχι ύφασμα) 
ΤΜΧ 3 40,32€ 50,00€ 

Καρέκλες γραφείου (με δερματίνη, 

όχι ύφασμα) 
ΤΜΧ 5 56,45€ 70,00€ 

Ράντζο- Κρεβάτι επισκέπτη ΤΜΧ 5 80,65 € 100,00 € 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΛΩΝ 
    

Ντουλάπα 2φυλλη μεταλλική 

90x40x90cm με 2 ράφια 
ΤΜΧ 

6 72,58 € 90,00€ 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
    

Επαγγελματική σκούπα βιολογικού 

καθαρισμού 

 

ΤΜΧ 

 

1 

 

483,87€ 

 

600,00€ 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ   
  

Σεντόνια μονά από 100%, χρώματος 

εμπριμέ ή λευκά, όχι χρωματιστά   
ΤΜΧ 30 

10,48 €  

13,00€ 

Κουβέρτα fleece μονή  

ΤΜΧ 
30 

7,26 €  

9,00€ 

Παπλωματοθηκες μονες 

λευκές(1,60*2,40) 

ΤΜΧ 
15 

14,52 € 18,00€ 

Πετσέτες μπάνιου σώματος 100% 

βαμβάκι (70*140) 

 

ΤΜΧ 
30 

 

12,10 € 

 

15,00€ 
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ΤΜΗΜΑ 7 (ΑΘΗΝΑ) 

 

 

ΜΟΝΑΔ

Α 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖ

ΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΙΔΗ 

  

  

Σκληρός δίσκος SSD 2,5 ιντσών με 

πρωτόκολλο επικοινωνίας SATA 3, 

χωρητικότητας 250GB, ταχύτητα 

ανάγνωσης 520MB/s και εγγραφής 

400MB/s τουλάχιστον 

ΤΜΧ 8 

 

56,45€ 

 

 

70,00€ 

Εξωτερικός σκληρός δίσκος 2,5 

ιντσών χωρητικότητας 1TΒ με 

συνδεσιμότητα USB 2.0 και USB 3.0 

και ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 

5Gbit/sec 

ΤΜΧ 1 

 

48,39€ 

 

 

60,00€ 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
  

  

Κλιματιστικό τοίχου τύπου Inverter 

ψυκτικής απόδοσης 9000 BTW 

κατάλληλο για χώρους 13τμ-18τμ 

ενεργειακής κλάσης Α+ τουλάχιστον 

ΤΜΧ 1 

 

322,58€ 

 

400,00€ 

Στεγνωτήριο χωρητικότητας 8 kg με 

8-15 προγράμματα, ενεργειακής 

κατανάλωσης τουλάχιστον Α++ και 

διαστάσεις 85x65x60 το πολύ 

 

ΤΜΧ 1 

 

483,87€ 

 

600,00€ 

Μαξιλαροθήκες σετ 2 τεμαχίων από 

100% βαμβάκι διάφορα χρώματα 

ΤΜΧ 
15 

4,84 € 6,00€ 

Προστατευτικό κάλυμμα στρώματος, 

πετσετέ, αδιάβροχο 

ΤΜΧ 
30 

6,45€  

8,00€ 
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Ασύρματο τηλέφωνο με αναγνώριση 

κλήσης, ανοιχτή ακρόαση και 

λειτουργία εκτός ρεύματος 

ΤΜΧ 

2 

20,16€ 25,00€ 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
 

  

Επαγγελματική σκούπα βιολογικού 

καθαρισμού 

 

ΤΜΧ 

 

1 

 

483,87€ 

 

600,00€ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     

Πιάτο βαθύ pc (polycarbonate) ή 

μελαμίνης 25-28cm 
ΤΜΧ 40 

 

1,80€ 

 

2,23€ 

Πιάτο ρηχό PC (Polycarbonate) 

κατάλληλο για μικροκύματα 25-28cm  

 

ΤΜΧ 

 

40 

 

1,80€ 

 

 

2,23€ 

Ποτήρι νερού σωλήνας διάφανο 

πλαστικό pc (polycarbonate) 320ml 
ΤΜΧ 40 

 

1,61€ 

 

2,00€ 

Κουταλι φαγητου ανοξειδωτο 18-

21cm 
ΤΜΧ 40 

 

0,81€ 

 

1,00€ 

Πιρούνι φαγητού ανοξείδωτο 18-

21cm 

ΤΜΧ 
40 

0,81 €  

1,00€ 

Δοχείο gastronom ανοξείδωτο (inox) 

κατηγορίας 2/3 και διαστάσεων 

35x32,5cm  με 200mm βάθος TMX 3 8,00 € 9,92 € 

Καπάκι για δοχείο gastronom 

ανοξείδωτο (inox) κατηγορίας 2/3 

και διαστάσεων 35x32,5cm ΤΜΧ 3 4,84 € 6,00 € 

Ταπερ αεροστεγές από pc 

(Polycarbonate) κατηγορίας 1/3 και 

διαστάσεων 32,5x17,3cm με βάθος 

150mm και αντίστοιχο καπάκι ΤΜΧ 3 10,48 € 13,00 € 

Ανοιχτήρι κονσέρβας πεταλουδα 
ΤΜΧ 1 3,23 € 4,00 € 
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ανοιξειδωτο (ινοχ) 

Αποφλοιωτής πέταλο ΤΜΧ 1 3,23 € 4,00 € 

Σπάτουλα ράγας ανοξείδωτη (ινοχ) 

χωρίς τρύπες 35cm ΤΜΧ 2 1,61 € 2,00 € 

Μαχαίρι chef με λεπίδα 20cm ΤΜΧ 2 20,16 € 25,00 € 

Μαχαίρι κουζίνας μυτερό οδοντωτό 

με λεπίδα 10cm ΤΜΧ 2 5,65 € 7,00 € 

Θερμός κανάτα μεταλλική 

χωρητικότητάς 2lt 

ΤΜΧ 
2 

8,00 € 9,92€ 

Μαχαιρι βουτυρου ανοξειδωτο 18-

21cm 

ΤΜΧ 
56 

0,81€ 1,00€ 

Πιατο πλαστικο μιας χρησης ΤΜΧ 400 0,02 € 0,03€ 

Ποτηρι πλαστικο μιας χρησης ΤΜΧ 400 0,008 € 0,01€ 

Κουταλι πλαστικο μιας χρησης ΤΜΧ 
400 

0,02 €  

0,03€ 

πιρουνι πλαστικο μιας χρησης ΤΜΧ 
400 

0,02 €  

0,03€ 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

 
 

  

Μαξιλάρι ύπνου45x65 ΤΜΧ 10 
9,68 €  

12,00€ 

Κουβέρτα πικέ από βαμβάκι μονή 

λευκή 

ΤΜΧ 
15 

16,13 €  

20,00€ 

Παπλωματοθηκες μονες 

λευκές(1,60*2,40) 

ΤΜΧ 
15 

14,52 € 18,00€ 

Πετσέτες μπάνιου σετ(σώματος 

(70*140)Πετσέτες προσώπου) 

 

ΤΜΧ 
20 

 

16,13 € 

 

20,00€ 

Μαξιλαροθηκες σετ 2 τμχ λευκές 

100% βαμβάκι 
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ΤΜΧ 25 4,84 € 6,00€ 

 

 

ΤΜΗΜΑ8 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΟΙΚΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΜΟΝΑΔ

Α 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟ

ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΙΔΗ 
  

  

Φορητός υπολογιστής (laptop) ΤΜΧ 1 524,19€ 650,00€ 

Ποντίκι υπολογιστή ασύρματο ΤΜΧ 5 12,10€ 15,00€ 

Πληκτρολόγιο ασύρματο ΤΜΧ 5 20,16€ 25,00€ 

USB 32gb ΤΜΧ 3 8,06 10,00 

 Σκληρός δίσκος εξωτερικός 1ΤΒ ΤΜΧ 1 48,39€ 60,00€ 

Οθόνη Η/Υ ,LEDHD ,17 “ έως  

19’’,μαυρη 

TMX 

5 

 

64,52€ 
80,00 € 

TOWERH/Y:CPUi5,RAM 8gb,Δισκος 

500 

GB,καρταγραφικων,καρταηχου,win

dows 10 

TMX 

3 

322,58€ 400,00€ 

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek 

(οικιακή χρήση και μικρές 

επιχειρήσεις) 

ΤΜΧ 

4 

 

241,94 
300,00€ 

Antivirus ΤΜΧ 4 20,16 25,00€ 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

 

 
 

Kινητα τηλεφωνα smartphone 

(Android, RAM 6GB, Χωρητικότητα 

ΤΜΧ 1 282,26€ 350,00€ 
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64GB) 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
 

  

Φωτοτυπικό μηχάνημα ΤΜΧ 1 1.612,90€ 2.000,00€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ –   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/  Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

 

Ενσύρματοποντίκι Microsoft Compact 

Optical Mouse 500 

 Τύπος συσκευής: Ενσύρματο ποντίκι 

 Μέγ. ανάλυση: 1000 dpi 

 Μετάδοση σήματος: Ενσύρματα 

 Αριθμός πλήκτρων λειτουργίας: 3 

 Τροχός κύλισης (για ευκολότερη πλοήγηση) 

 Τύπος κύλισης: Standard 

 Χρώμα: Μαύρο 

 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: 

Windows 7, 8, 10 Mac OS® X 10.4 ή νεότερη 

έκδοση, Linux® 
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Πληκτρολόγιοασύρματο  KeyboardOnly 

 Σύνδεση: USB 

Usb 2.0 Basic Line 64GB 
 Χωρητικότητα: 64GB 

 Έκδοση: USB 2.0 

 Σύνδεση: USB-A 

 Σκληρός δίσκος εξωτερικός 1ΤΒ 

 εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 2.5" 

 Χωρητικότητα: τουλάχιστον 1 TB 

 συνδεσιμότητα USB 3.0 (συμβατός και με 

θύρες USB 2.0) 

 Ρυθμός Μεταφοράς USB: 5 Gbit/sec 

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek (οικιακή 

χρήση και μικρές επιχειρήσεις) 

 Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές 

επιχειρήσεις 

 Για ένα PC 

 Word, Excel, PowerPoint, One Note+ 

Outlook 

Antivirus  Προστασία από ιούς 

 Ελάχιστη χρήση ενέργειας 

ενσύρματο πληκτρολόγιο  KeyboardOnly 

 Σύνδεση: Με καλώδιο 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

 smart phone κινητό τηλέφωνο σε έντονο 

χρώμα 

 Λειτουργικό σύστημα Google Android 9 Pie 

 Οθόνη 5.45"// HD+ // 720 X 1440 

 Ενσωματωμένη μνήμη 16 GB 

 Κάρτες μνήμης microSD έως 256GB 

 Ασύρματη διασύνδεση Wi-Fi 802.11 

a/b/g/n/ac 

 Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth 5.0 

 Επεξεργαστής Octa core 

 Μνήμη RAM 2 GB 

 Κάμερα 12 Megapixel 

 Κάμερα 2η5 Megapixel 

 Εγγραφή βίντεο 1080p @ 30fps 

 Περιεχόμενα συσκευασίας τροφοδοτικό 

ρεύματος, καλώδιο USB, εξωλκέας κάρτας 

SIM 

 Μπαταρία 4000 mAh 

 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 14.6 x 7 x 0.9 cm 

Μικροφωνικός Ενισχυτής 3 Εισόδων Με 

USB/SD 

 Ενσωματωμένο Mp3/USB/SDplayer, 

σειρήνα, δέκτης FM 

 Τηλεχειριστήριο 

 Είσοδος: 2 x MIC & 1 x AUX 

 Τροφοδοσία: 220VAC & 12VDC 

 Απόκριση συχνότητας:  20HZ-20KHZ 

 Ευαισθησία: ＜75dB 
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 Output Impedance/Line: 4 - 16Ω 

 Ισχύς εξόδου: 18Watt RMS / 40Watt Max 

 Mic control & aux volume 

 Mic input unbalanced 

Ασύρματο τηλεφωνο με ανοιχτή ακρόαση 
 Αναγνώριση Κλήσης 

 Ανοιχτή Ακρόαση 

 Λειτουργία Εκτός Ρεύματος 

Τηλεόραση πλάσμα 43 ιντσών 

 Τύπος συσκευής:Τηλεόραση UHD 4K 

 Διαγώνιος οθόνης (cm):108 cm 

 Διαγώνιος οθόνης (inch):43 inch 

 Ποιότητα εικόνας:UHD 4K 

 SMART TV:Ναι 

 Λειτουργικό σύστημα: webOS Smart TV 

 Επεξεργαστής:Quad Core 

 Αριθμός προϊόντος:1227568 

 Ανάλυση:3840 x 2160 pixels 

 Αναλογία εικόνας:16:9 

Λήψη 

 Τύπος υποδοχών:DVB-T, DVB-T2 (H.264), 

DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2 

Ήχος 

 Ισχύς ηχείων:20 W 

Συνδέσεις & θύρες 

 Αριθμός υποδοχών HDMI:3 

 WLAN:Ναι 

Θερμοπομποί, Επιδαπέδιο, 2000 W 

 3 ρυθμίσεις θέρμανσης: 800, 1200 και 2000 

W 

 Ιδανικό για χώρους μέχρι 60 m³ ή 23 m² 

 Τεχνολογία HI-FI 

 Ψηφιακός χρονοδιακόπτης 

 Ψηφιακό πάνελ ελέγχου softtouch με 

ενδείξεις LED 

 Λειτουργία  ECO  για ιδανική απόδοση 

 Σύστημα ασφαλείας για την αυτόματη 

διακόπτη της λειτουργίας σε περίπτωση 

ανατροπής της συσκευής 

 Θερμοστάτης χώρου για την επιλογή και 

διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας 

 Αντιψυκτική λειτουργία 

 Θερμοστάτης ασφαλείας 

 Διπλή μόνωση 

 Περιλαμβάνει κίτ τοποθέτησης σε τοίχο 

 Διαθέτει χερούλι για εύκολη μεταφορά και 
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θέση αποθήκευσης καλωδίου 

Κλιματιστικό Επιτοίχιο 9000 BTU/h 

 Τύπος Συσκευής Inverter 

 Καλύπτει χώρους (m²) 13-18 

 Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h)

 8.530 

 Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) 1.706~9.895 

SEER 6,2 

 Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη A++ 

 Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) 141 

 Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h)

 10.748 

Ανεμιστήρας  ορθοστάτης & δαπέδου 

 Ανεμιστήρας 3 σε 1, 16 ιντσών 

περιστρεφόμενος 

 Λειτουργεί σαν ανεμιστήρας δαπέδου, 

 3 ταχύτητες λειτουργίας 

 Ισχυρό και αθόρυβο μοτέρ χαλκού για 

υψηλή αντοχή, ισχύος 50W 

 Με λειτουργία περιστροφής και έυκολη 

ρύθμιση γωνίας λειτουργίας 

 Στρόγγυλη βάση για αυξημένη σταθερότητα 

 Στρόγγυλη βάση για την επιτραπέζια 

τοποθέτηση 

 Ρυθμιζόμενο ύψος (1.3 μέτρα) 

Θερμαντικό ηλεκτρικό2.5KW 

 

 Συνολική ισχύς 2500 Watt 

 Λάμπα τύπου Ruby 

 Θερμοστάτης 

 Στήριξη στον τοίχο 

 Διατίθεται εξτρά βάση 

 Πιστοποίηση CE/ EMC/ RoHS 

Ηλεκτρικό σίδερο ατμού 

 Τύπος Σίδερου: Ατμού 

 Τύπος Πλάκας: Inox 

 Ισχύς: 2200 Watt 

 Παραγωγή Ατμού : 20-70 gr/min 

Πιστολάκι για τα μαλλιά επαγγελματικό  Ισχύς: τουλάχιστον 2200W 

 Προστασία υπερθέρμανσης 2 ταχύτητες 

Βραστήρας ηλεκτρικός ανοξείδωτος 

 Ισχύς: Τουλάχιστον 2000 Watt 

 Χωρητικότητα : Τουλάχιστον 1.200 lt 

 Αυτόματη Παύση Λειτουργίας Καλυμμένη 

Αντίσταση 

Φούρνος Μικροκυμάτων 

 Γενικά 

 Τοποθέτηση Ελεύθερος 

 Ισχύς Μικροκυμάτων 700 W 

 Επίπεδα Ισχύος 5 

 Χωρητικότητα 20 lt 

20PROC006839088 2020-06-10



Σελίδα75 

 
 

 

 Χρώμα Inox 

 Δυνατότητες & Λειτουργίες 

 Τύπος Λειτουργίας 

 Αναλογικός 

Τοστιέρα 

 τοστιέρα 2 τοστ 

 ισχύς 900 w 

 αποσπώμενες, non-stick πλάκες 

μαγειρέματος 

 ρυθμιζόμενος θερμοστάτης με ενδεικτική 

λυχνία ηλεκτρική τάση 220v-240v 

Multi επαγγελματικό 

 Ισχύς: Τουλάχιστον 500 Watt 

 Χωρητικότητα: Τουλάχιστον 1lt 

 Ταχύτητες: 2 

 Κανάτα: Πλαστική 

 Αριθμός Λεπίδων: Τουλάχιστον 2 

Κουζινομηχανη με κάδο άνω των 4 λίτρων 

Απόδοση 

 Ισχύς 500W 

Χωρητικότητα 

 Χωρητικότητα Κάδου 4lt 

Γενικά 

 Είδος Μπωλ Γυάλινος Κάδος ή και 

πλαστικός 

 Ταχύτητες 6 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ  

Καρέκλες γραφείου υφασμάτινες με 

μπράτσα και ρόδες 

 Πολυθρόνα Γραφείου Εργασίας 

 Εξωτερικές Διαστάσεις : 58x58x95/105 cm 

 Ύψος Πλάτης 51cm Μήκος 44cm 

 Βάθος Καθίσματος 47cm Μήκος 47cm 

 Ύψος Καθίσματος 45/55cm 

 Μεταλλική Βάση Χρώμιο 

 Ρόδες Νάυλον Μαύρες+ 

 Μεταλλικά Μπράτσα Χρώμιο με PP σε 

απόχρωση Μαύρο 

 Ταπετσαρία Ύφασμα Mesh 

 Ρυθμιζόμενο Ύψος με μηχανισμό αμορτισέρ 

 Ανάκληση Πλάτης 

Γραφείο 120*60cm με μεταλλικά πόδια  

 Διαστάσεις:Μήκος: 120.0εκ. Βάθος: 60.0εκ. 

Ύψος: 75.0εκ. 

 Ποϊότητα | Υλικό:MDF με επένδυση 

μελαμίνης carta μέταλλο 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Επαγγελματική σκούπα βιολογικού 
 Ηλεκτρική σκούπα πλύσης-απόπλυσης 

χαλιών /υφασμάτων 

20PROC006839088 2020-06-10



Σελίδα76 

 
 

 

καθαρισμού  Χρήση επαγγελματική 

 Ισχύς 1200watt 

 Υλικό κάδου πλαστικός 

 Να περιέχει εξαρτήματα ταπετσαρίας 

 Εγγύηση 2 έτη 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Αλατιέρα-πιπεριέρα σετ  Υλικό γυαλί και inox καπάκι 

Ζαχαριέρα  Γυάλινη ζαχαριέρα χωρητικότητας 240 CC με 

μεταλλικό στόμιο ροής 

Κουταλι φαγητου ανοξειδωτο 18-21cm  Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 

Πιρούνι φαγητού ανοξείδωτο 18-21cm  Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 

Μαχαίρι φαγητού ανοξείδωτο  Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 

Ποτήρια πλαστικά πολλαπλών χρήσεων 

330ml 

 Ποτήρι σφυρήλατο πλαστικό 

 Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων, κατάψυξη 

και φούρνο μικροκυμάτων 

Πιάτα βαθιά πολλαπλών χρήσεων πλαστικά 

 Πιάτο πλαστικόβαθύ φ22 

 Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων, κατάψυξη 

και φούρνο μικροκυμάτων 

Πιάτα ρηχά πολλαπλών χρήσεων 

 Πιάτο πλαστικό ρηχό φ25 

 Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων, κατάψυξη 

και φούρνο μικροκυμάτων 

Μπολ για ατομικές σαλάτες πολλαπλών 

χρήσεων πλαστικά 

 Μπολπλαστικό ρηχό φ25 

 Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων, κατάψυξη 

και φούρνο μικροκυμάτων 

Φρουτιέρα μεταλλική  Στρογγυλή φρουτοθήκη από μεταλλικό 

πλέγμα σε χρώμιο. 

Κανάτες νερού πλαστικές 1,5 λίτρου 
 Πλαστική κανάτα με χερούλι και χείλος 

 Με καπάκι 

Θήκη για χαρτοπετσέτα πλαστική  Υλικό πλαστικό 

Θερμός ανοξείδωτος με βαλβίδα και 

καπάκι-ποτήρι 0,500lit 

 Χωρητικότητας 0,5 lt 

 Ανοξείδωτος 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ΛΕΥΚΑ 

ΕΙΔΗ 

 

Πετσέτες μπάνιου σετ(σώματος 

(70*140,Πετσέτες προσώπου) 

 Διαστάσεις:Τουλάχιστον 70x140cm και 

Διαστάσεις: Τουλάχιστον 50x70cm 

 Σύνθεση υφάσματος: 100% βαμβάκι 

 Απόχρωση Μονόχρωμη : Μπεζ, Λευκό, 

Μπλέ, Καφέ, Γκρί, 

 Βάρος: Τουλάχιστον  500gr βαμβάκι/m2 

Σετ κουρτινόξυλο μήκους 180cm από ξύλο  Μελί ξύλινο φ23 κλασσικό 
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ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  

Βαλίτσα ταξιδιού 
 Διαστάσεων έως και 56cmx 45cmx 25cm 

(συμπεριλαμβάνονται χειρολαβές, 

εξωτερικές θήκες και ρόδες) 

Ομπρέλες βροχής 

 Mini Ομπρέλα Βροχής 

 Διαμέτρου 53 cm 

 Χαρακτηριστικά: Με θήκη μεταφοράς 

 Μαύρο  χρώμα 

ΟΜΑΔΑ Ι’: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ  

Θερμοσίφωνες-μπόιλερ  80 lt 

 Ηλεκτρικόςθερμοσίφωνας μπόιλερ 

 80Lt 

 Με τύπο εγκατάστασης οριζόντια 

 3500 watt τουλάχιστον 

 Με μπόιλερ 

 Τουλάχιστον εγγύηση 5 ετών 

(στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση) 

Θερμοσίφωνες  80 lt 

 Ηλεκτρικόςθερμοσίφωνας απλός 

 80Lt 

 Με τύπο εγκατάστασης οριζόντια 

 3500 watt τουλάχιστον 

 Χωρίς μπόιλερ 

 Τουλάχιστον εγγύηση 5 ετών 

(στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση) 

Αποσκληρυντες αλάτων με φίλτρο χαλαζία 

 Διασπαστής αλάτων 

 Φίλτρου αμμοκρατης για την προστασία 

από άλατα και σκουπίδια 

 Ταχύτερη θ΄’θέρμανση νερού 

ΟΜΑΔΑ ΙΑ’: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

φωτιστικά φθοριου (POWERLED φωτιστικό 

οροφής σκαφάκι φθορίου για δυο λάμπες 

led t8 120cm στεγανό ΙΡ65 ΑΠΟ 

πολυκαρμπονατ 230v διπλής τροφοδοσίας 

P12745) 

 POWERLED φωτιστικό οροφής 

 Σκαφάκι φθορίου για δυο λάμπες ledt8 

 120cm στεγανό ΙΡ65 ΑΠΟ πολυκαρμπονατ 

230v διπλής τροφοδοσίας P12745) 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΙΔΗ 

 

Φορητός υπολογιστής (laptop) 

 Επεξεργαστής: 

  Κατασκευαστής Επεξεργαστή: τύπου INTEL core i7 

ή i5, 8 ης γενιάς 

  Αριθμός πυρήνων: 4 

 Συχνότητα: τουλάχιστον 1,6 GHz 

 Μνήμη RAM: 

 Μνήμη: τουλάχιστον 8GB, τύπος μνήμης: DDR4 

 Σκληρός δίσκος: 

ssd τουλάχιστον 256 GBή ssd τουλάχιστον 128GB και 

δεύτερο σκληρό δίσκο 1ΤΒ 

 Οθόνη: 

 Τύπος Οθόνης: Full HD 

 Διαγώνιος Οθόνης: 15,6&quot; 

 Ανάλυση Οθόνης: τουλάχιστον 1920 x 1080 

 Οπτικό Μέσο: DVD RW ενσωματωμένο 

 Συνδέσεις: 

 Bluetooth,Ethernet,HDMI, 

 USB 2.0, USB 3.0 ή 3.1, 

 Wi-Fi 

 Λειτουργικό Συστήμα: Windows 10 

 Βάρος: μέγιστο 2,20 kg 

 Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 έτη 

 Σκληροί δίσκοι εξωτερικοί 1ΤΒ 

 εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 2.5" 

 Χωρητικότητα: τουλάχιστον 1 TB 

 συνδεσιμότητα USB 3.0 (συμβατός και με θύρες USB 

2.0) 

 Ρυθμός Μεταφοράς USB: 5 Gbit/sec 

Desktop CPUQIntel Core i3-

RAM:8GB  SSD:240 GB-HDD 750  GB 

 CPUQ 

 Intel Core i3- 

 RAM:8GB   

 SSD:240 GB- 

 HDD 750  GB 

Οθόνη Η/Υ ,LED HD ,18,5 ‘ έως  22 ‘ 

,μαυρη 

 LED HD , 

 18,5 ‘ έως  22 ‘ , 

 μαυρη 

Ασύρματο πληκτρολόγιο   KeyboardOnly 

  Σύνδεση: USB 

Ενσύρματοποντίκι Microsoft  Τύπος συσκευής: Ενσύρματο ποντίκι 
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Compact Optical Mouse 500  Μέγ. ανάλυση: 1000 dpi 

 Μετάδοση σήματος: Ενσύρματα 

 Αριθμός πλήκτρων λειτουργίας: 3 

 Τροχός κύλισης (για ευκολότερη πλοήγηση) 

 Τύπος κύλισης: Standard 

 Χρώμα: Μαύρο 

 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 

7, 8, 10 MacOS® X 10.4 ή νεότερη έκδοση, Linux® 

  MICROSOFT OFFICE 2016-Greek 

(οικιακή χρήση και μικρές 

επιχειρήσεις) 

 Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις 

 Για ένα PC 

 Word, Excel, PowerPoint, One Note+ Outlook 

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek 

(οικιακή χρήση και μαθητές) 

 Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές 

 Για ένα PC 

 Word, Excel, PowerPoint, One Note 

Antivirus  Προστασία από ιούς 

 Ελάχιστη χρήση ενέργειας 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

Ανεμιστήρες δαπέδου 50watt 

 Ανεμιστήρας 3 σε 1, 16 ιντσών περιστρεφόμενος 

 Λειτουργεί σαν ανεμιστήρας δαπέδου,  

 3 ταχύτητες λειτουργίας 

 Ισχυρό και αθόρυβο μοτέρ χαλκού για υψηλή 

αντοχή, ισχύος 50W 

 Με λειτουργία περιστροφής και εύκολη ρύθμιση 

γωνίας λειτουργίας 

 Στρόγγυλη βάση για αυξημένη σταθερότητα 

 Στρόγγυλη βάση για την επιτραπέζια τοποθέτηση 

 Ρυθμιζόμενο ύψος (1.3 μέτρα) 

Αερόθερμο  2000 W 
 Ιδανικό για χώρο 20m¹ 

 Μέγιστη ισχύ 2000W 

 Εγγύηση 2 έτη 

Φραπεδιερα 100w 

 Ισχύς100 W 

 ΕίδοςΕπιτραπέζια 

 ΧρώμαΜαύρο 

 Ταχύτητες2 

Φουρνάκι μικροκυμάτων 20 l 

 Γενικά 

 Τοποθέτηση Ελεύθερος 

 Ισχύς Μικροκυμάτων 700 W 

 Επίπεδα Ισχύος 5 

 Χωρητικότητα 20 lt 

 Χρώμα Inox 

 Δυνατότητες & Λειτουργίες 

 Τύπος Λειτουργίας Αναλογικός 
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Κουρευτική μηχανή ανδρική 

 Αριθμός ρυθμίσεων μήκους 10 

 Αποσπώμενες κεφαλές Ναι 

 Είδος κεφαλών Πλέγμα 

 Λοιπά εξαρτήματα Κοπτική σώματος 

 Τροφοδοσία ρεύματος Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

 Μπαταρία λιθίου Ναι 

 Υλικό λεπίδων Ανοξείδωτες 

 Αδιάβροχη Ναι 

 

ψηστιέρα-γκριλιερα 1800w 
 Ισχύς (σε Watt) 1800 

 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης Ναι 

 Αντικολλητική πλάκαΝαι 

Επιτοιχια βάση τηλεόρασης 

 Τύπος: Σταθερή 

 Ελάχιστη Διαγώνιος: 32" 

 Μέγιστη Διαγώνιος: 65" 

 VESA: 200 X 200/400 X 400/600 X 600 

 Μέγιστο Βάρος: 45 kg 

Βραστήρας ηλεκτρικός ανοξείδωτος 

 Ισχύς: Τουλάχιστον 2000 Watt 

 Χωρητικότητα : Τουλάχιστον 1.200 lt 

 Αυτόματη Παύση Λειτουργίας Καλυμμένη 

Αντίσταση 

Σκούπα ηλεκτρική χωρίς σακούλα 

 Χωρίς σακούλα 

 2 επίπεδα φιλτραρίσματος: Πλενόμενο αφρώδες 

φίλτρο τοποθετημένο πριν το μοτέρ + κασέτα 

φίλτρου τοποθετημένη στην έξοδο του αέρα. 

 Χωρητικότητα 1,5L. 

 Iσχυρό, υψηλής απόδοσης πέλμα αναρρόφησης 

εμπλουτισμένο με ποιοτικές υφές. 

 Εξτρα αξεσουάρ: ρύγχος για χαραμάδες, ακροφύσιο 

για καναπέδες, ενσωματωμένη βούρτσα για 

ξεσκόνισμα! 

 Απορροφητικότητα σκόνης σε σκληρό δάπεδο A 

 Εκπομπή σκόνης A ο αέρας φιλτράρεται 99.98% και 

βγαίνει καθαρός! 

 Απορροφητικότητα σκόνης σε χαλί / μοκέτα C 

Φιλτρασκούπας  compact power 

cyclonic 

 Φίλτρα σκούπας (σετ) COMPACT POWER 

Cyclonic.Γιαμοντέλα 

RO3718,RO3724,RO3731,RO3733,RO3745,RO3753,R

O3760,RO3761,RO3784,RO3785,RO3786. 

Φιλτρασκούπας  xtreme power 

cyclonic 

 Φίλτρα σκούπας (σετ) X-TREM POWER 

Cyclonic.Γιαμοντέλα 

RO6920,RO6921,RO6931,RO6932,RO6940,RO6941,R

O6950,RO6952,RO6962,RO6963,RO6971,RO6984,RO

6993,RO7223,RO7224,RO7234,RO7244,RO7262,RO7

264,RO7283. 
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Κουζινακι- φουρνακι  

 Τύπος φούρνου                   Ηλεκτρικός 

 Χωρητικότητα Φούρνου (lt) 28 

 Διακόπτες                        Σταθεροί 

 Αριθμός λειτουργιών ψησίματο      3 

 Λειτουργίες ψησίματος Πάνω και κάτω αντίσταση, 

Πάνω αντίσταση, Κάτω αντίσταση 

 Αριθμός Εστιών        2 

Πιστολάκι για τα μαλλιά 

επαγγελματικό 

 Ισχύς: τουλάχιστον 2200W 

 Προστασία υπερθέρμανσης 2 ταχύτητες 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ  

Καρέκλα μεταλλική (πράσινη) 
 Εξωτερικές Διαστάσεις45x51x85cm 

 Μεταλλική 

 Στοιβαζόμενη 

Καρέκλα μεταλλική (κόκκινη) 
 Εξωτερικές Διαστάσεις45x51x85cm 

 Μεταλλική 

 Στοιβαζόμενη 

Καρέκλα μεταλλική (κίτρινη) 
 Εξωτερικές Διαστάσεις45x51x85cm 

 Μεταλλική 

 Στοιβαζόμενη 

Συρταριέρα με 4 συρτάρια, με 

σκελετό και συρτάρια από 

μοριοσανίδα σε φυσική ξύλου 

απόχρωση, με διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 

72x40x70 cm 

 4 συρτάρια,  

 Με σκελετό και συρτάρια από μοριοσανίδα σε 

φυσική ξύλου απόχρωση,  

 Με διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 72x40x70 cm 

Παπουτσοθήκη Veloce 3 θέσεων, 

από μοριοσανίδα σε απόχρωση 

καρυδιά ανοιχτή, διαστάσεις 

(ΜxΠxΥ): 67x15x100 cm 

 3 θέσεων,  

 Από μοριοσανίδα σε απόχρωση καρυδιά ανοιχτή,  

 Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 67x15x100 cm 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

 

Ποτήρια εμαγιέ  Υλικό εμαγιέ 

 Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων 

Πιάτα εμαγιέ  διαμέτρου 24 cm  Διαμέτρου 24cm 

Κουταλι φαγητου ανοξειδωτο 18-

21cm 

 Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

 

Πετσέτες μικρές από 100% 

βαμβάκι, διαστάσεων 30x50-40x70 

 Διαστάσεις: Τουλάχιστον 30x50cm 

 Σύνθεση υφάσματος: 100% βαμβάκι 

20PROC006839088 2020-06-10



Σελίδα82 

 
 

 

 Απόχρωση Μονόχρωμη : Μπεζ, Λευκό, Μπλέ, Καφέ, 

, Γκρί,  

 Βάρος: Τουλάχιστον  500gr βαμβάκι/m2 

Πετσέτα σώματος από 100% 

βαμβάκι, διαστάσεων 70x1,40-

1,00x1,50 

 Διαστάσεις:Τουλάχιστον 70x140cm 

 Σύνθεση υφάσματος: 100% βαμβάκι 

 Απόχρωση Μονόχρωμη : Μπεζ, Λευκό, Μπλέ, Καφέ, 

Γκρί,  

 Βάρος: Τουλάχιστον  500gr βαμβάκι/m2 

Σεντόνια μονά από 100%, χρώματος 

εμπριμέ ή λευκά, όχι χρωματιστά   

 Τύπος: μονό με λάστιχο 

 Σύνθεση Υφάσματος: 100% Βαμβάκι 

 Διαστάσεις: Τουλάχιστον 100x200+25cm 

Μαξιλαροθήκες σετ 2 τεμαχίων από 

100% βαμβάκι εμπριμέ 

 Διαστάσεις: από 0,45mx 0,65m (έως 0,50mx 0,70m) 

 Ελευθερία επιλογής από ποικιλία χρωμάτων 

Κουβέρτα πικέ μονή  Ποιότητα: 100% Βαμβάκι 

 Διαστάσεις: 160x240 

Προστατευτικό κατωσέντονο 

πετσετε 

 Εξωτερικό ύφασμα: 100% Βαμβάκι 

 Εσωτερικό υλικό: Αδιάβροχη μεμβράνη 

πολυουρεθάνης PU 

 Πλαϊνό ύφασμα: 50% Βαμβάκι 50%Πολυέστερ με 

λάστιχο σε όλη την περίμετρο 

Στρώματα μονά με ελατήρια 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Ύφασμα 

 1εκ. 20d foam 

 Ύφασμα non-woven 

 700gr Βάτα 

 18 εκ. ύψος ανεξάρτητου ελατηρίου 

 700gr Βάτα 

 Ύφασμα non-woven 

 1cm 20d foam 

 Πλεκτό ύφασμα 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  

Βαλίτσα ταξιδιού 
 Διαστάσεων έως και 56cmx 45cmx 25cm 

(συμπεριλαμβάνονται χειρολαβές, εξωτερικές 

θήκες και ρόδες) 

ΟΜΑΔΑ Θ’ : ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

Κάλυμμα λεκάνης 

 Είδος: Κάλυμμα λεκάνης 

 Υλικό: duroplast 

 Πλάτος: 36 cm 

 Χρώμα: λευκό 

 Συμβατότητα μοντέλου λεκάνης: με όλες τις 

λεκάνες 
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ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΟΜΗ ΦΡΙΞΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΙΔΗ 

 

Φορητός υπολογιστής (laptop) 

 Σειρά Επεξεργαστή: AMD A-Series 

 Διαγώνιος Οθόνης: 14" 

 Μέγεθος Μνήμης Ram: 4 GB 

 Χωρητικότητα Δίσκου: 64 GB 

 Μοντέλο Κάρτας Γραφικών: AMD Radeon R3 

 Τύπος Κάρτας Γραφικών: Ενσωματωμένη 

 Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή   2 

 Συχνότητα επεξεργαστή 1.50GHz 

 Λειτουργικό σύστημα windows10 

 Τύπος οθόνης led 

 Θύρες usb 2 

 Τύπος μπαταρίας li-on 

 Εγγύηση 2 έτη 

TOWER H/Y: CPU i5,RAM 8gb,Δισκος 

500 GB, κάρταγραφικών, κάρταήχου 

 CPU i5, 

 RAM 8gb, 

 Δισκος 500 GB, 

 καρτα γραφικων,καρτα ηχου, 

 windows 10 

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek 

(οικιακή χρήση και μικρές 

επιχειρήσεις) 

 Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις 

 Για ένα PC 

 Word, Excel, PowerPoint, One Note+ Outlook 

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek 

(οικιακή χρήση και μαθητές) 

 Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές 

 Για ένα PC 

 Word, Excel, PowerPoint, One Note 

Antivirus  Προστασία από ιούς 

 Ελάχιστη χρήση ενέργειας 

Πληκτρολόγια Η/Υ, με καλώδιο usb  KeyboardOnly 

 Σύνδεση: USB 

Ποντίκια Η/Υ, με καλώδιο usb 

 Τύπος συσκευής: Ασύρματο ποντίκι 

 Μέγ. ανάλυση: 1000 dpi 

 Μετάδοση σήματος: Ασύρματα 

 Αριθμός πλήκτρων λειτουργίας: 3 
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 Τροχός κύλισης (για ευκολότερη πλοήγηση) 

 Τύπος κύλισης: Standard 

 Χρώμα: Μαύρο 

 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: 

Windows 7, 8, 10 MacOS® X 10.4 ή νεότερη 

έκδοση, Linux® 

Οθόνη Η/Υ ,LED HD ,18,5 ‘ έως  22 ‘ 

,μαυρη 

 LED HD , 

 Διαστάσεις 18,5 ‘ έως  22 ‘ , 

 Χρώμα μαύρη 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

Πιστολάκι για τα μαλλιά 

επαγγελματικό 2200W 

 Ισχύς: τουλάχιστον 2200W 

 Προστασία υπερθέρμανσης 2 ταχύτητες 

Kινητατηλεφωναsmartphone 

(Android, RAM 4GB, Χωρητικότητα 

64GB) 

 Λειτουργικό σύστημα Google Android 9 Pie 

 Οθόνη 5.45"// HD+ // 720 X 1440 

 Ενσωματωμένη μνήμη 64GB 

 Κάρτες μνήμης microSD έως 256GB 

 Ασύρματη διασύνδεση Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 

 Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth 5.0 

 Επεξεργαστής Octa core 

 Μνήμη RAM 4 GB 

 Κάμερα 12 Megapixel 

 Κάμερα 2η5 Megapixel 

 Εγγραφή βίντεο 1080p @ 30fps 

 Περιεχόμενα συσκευασίας τροφοδοτικό 

ρεύματος, καλώδιο USB, εξωλκέας κάρτας SIM 

 Μπαταρία 4000 mAh 

 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 14.6 x 7 x 0.9 cm 

Ηλεκτρική σκούπα με κάδο, ισχύς 

άνω των 800W, χωρίς σακούλα, 

χωρητικότητα κάδου 3 λίτρων, 

απόδοση καθαρισμού δαπέδου Α, 

απόδοση καθαρισμού  χαλιού Β 

τουλάχιστον,  

 κάδο,  

 ισχύς άνω των 800W, 

 χωρίς σακούλα, 

 χωρητικότητα κάδου 3 λίτρων,  

 απόδοση καθαρισμού δαπέδου Α,  

 απόδοση καθαρισμού  χαλιού Β τουλάχιστον 

Κουζινομηχανη με κάδο άνω των 4 

λίτρων 

Απόδοση 

 Ισχύς 500W 

Χωρητικότητα 

 Χωρητικότητα Κάδου 4lt 

Γενικά 

 Είδος Μπωλ Γυάλινος Κάδος ή και 

πλαστικόςΤαχύτητες 6 

Ασύρματα Ηχεία (Ισχύς: 5W,  Ισχύς: 5W 
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Κανάλια: 2.0)  Κανάλια: 2.0 

 Σύνδεση: 3.5 mm / USB 

Παιχνιδοκονσολα play station 3 
 Έκδοση Slim (τουλάχιστον 500GB) 

 Με 2 χειριστήριο 

 Και τουλάχιστον ένα παιχνίδι 

Παιχνιδοκονσολα play station 4  

 Έκδοση Slim (τουλάχιστον 500GB) 

 Με 2 χειριστήριο 

 Και τουλάχιστον ένα παιχνίδι (Fifa 2018 ή PES 

2018,) 

Tηλεχειριστήρια PS4   DualShock 4 Controller V2 Jet Black 

ΤύποςΦορτιστή: Cable & Wall 

Adapter, Συνδεσιμότητα: micro USB 

 Cable & Wall Adapter, 

 Συνδεσιμότητα: micro USB 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ  

Nτουλάπες μικρές στήλες σε λευκό 

χρώμα                                              ενδ. 

διαστ. 90x50x179 

 Διαστάσεις 90x50x179 

 Χρώμα λευκό 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Επαγγελματικό Πλυντηριο ρούχων11 

Kg 

 Χωρητικότητα 11 kg 

 Ενεργειακή κλάση Α+++-30% 

 Στροφές 1400 

 Προγράμματα 14 + άνω 

 Οθόνη αφής 

 Οθόνη ενδείξεων 

 Προγραμματισμός χρόνου έναρξης 

 Ασφάλεια κλειδώματος 

 Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία 

 Βάθος Πλυντηρίου: 60,5 cm - 65 cm 

 Χρώμα Λευκό 

 Βάρος 62/77 Kg 

 Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 85 x 60 x 56 cm  (με 

εμπρόσθια φόρτωση) 

 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh)152 

 Ετήσια κατανάλωση νερού (l)11220 

 Εγγύηση κατασκευαστή:2 Έτος/η 

Επαγγελματικό Στεγνωτηριο 

ρούχων15 Kg 

 Χωρητικότητα φόρτωσης 15kg 

 Αριθμός διαθέσιμων προγραμμάτων: 10 

 Πλάτος (mm) 595 

 Βάθος (mm) 640 

 Ύψος (mm) 850 

 Αντλία στραγγίσματος 

20PROC006839088 2020-06-10



Σελίδα86 

 
 

 

 Εγγύηση κατασκευαστή:2 Έτος/η 

Πλυντήριο πιάτων (Επαγγελματικό 

Πλυντήριο Πιάτων / Ποτηριών) 

 Μέγιστο ύψος 29εκ 

 Με δοσομετρητή στεγνωτικού 

 Παραγωγή 1.300 ποτήρια/ώρα 

 Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,5Lt/κύκλο 

 Κύκλος πλύσης 2,5 λεπτά 

 Χωρητικότητα κάδου 9Lt 

 Ισχύς 3,5kW / 230V 

 Διάσταση καλαθιού 39x39 

 Ιδανικό για ποτήρια και μικρά πιάτα 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ/ΧΑΛΙΑ 

 

Χαλί 2,00χ3,00 διάφορα χρώματα 

και σχέδια 

 Διαστάσεις 2,00χ3,00 

 Διάφορα σχέδια και χρώματα 

ΟΜΑΔΑ ΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

φωτιστικάφθορίου (POWERLED 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΟΡΟΦΗΣΣΚΑΦΑΚΙΦΘΟΡΙ

ΟΥΓΙΑΔΥΟΛΑΜΠΕΣ LED T8 120cm 

ΣΤΕΓΑΝΟΙΡ65 

ΑΠΟΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΑΤ 230V 

ΔΙΠΛΗΣΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ P12745) 

 POWERLED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ  

 ΣΚΑΦΑΚΙ ΦΘΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΑΜΠΕΣ LEDT8 120cm 

 ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ65 ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΑΤ 230V 

ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ P12745 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4 (ΔΟΜΗ ΈΛΛΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

 

Desktop CPUQIntel Core i3-RAM:8GB 

SSD:240 GB-HDD 750  GB 

 CPUQIntel Core i3-RAM:8GB 

SSD:240 GB-HDD 750  GB 

Οθόνη Η/Υ ,LED HD ,15 ‘ έως  18,5 ‘ 

,μαυρη 

 LED HD , 

 15 ‘ έως  18,5 ‘ , 

 μαυρη 

Ασύρματο πληκτρολόγιο  
 KeyboardOnly 

 Σύνδεση: USB 
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Ενσύρματοποντίκι 

Microsoft Compact Optical Mouse 500 

 Τύπος συσκευής: Ενσύρματο ποντίκι 

 Μέγ. ανάλυση: 1000 dpi 

 Μετάδοση σήματος: Ενσύρματα 

 Αριθμός πλήκτρων λειτουργίας: 3 

 Τροχός κύλισης (για ευκολότερη πλοήγηση) 

 Τύπος κύλισης: Standard 

 Χρώμα: Μαύρο 

 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 

7, 8, 10 Mac OS® X 10.4 ή νεότερη έκδοση, Linux® 

Εξωτερικός σκληρός δίσκος 

χωρητικότητας 1ΤΒ 

 εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 2.5" 

 Χωρητικότητα: τουλάχιστον 1 TB 

 συνδεσιμότητα USB 3.0 (συμβατός και με θύρες 

USB 2.0) 

 Ρυθμός Μεταφοράς USB: 5 Gbit/sec 

USB Flash 64 GB 
 Χωρητικότητα: 64GB 

 Έκδοση: USB 2.0 

 Σύνδεση: USB-A 

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek 

(οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις) 

 Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις 

 Για ένα PC 

 Word, Excel, PowerPoint, One Note+ Outlook 

Antivirus 
 Προστασία από ιούς 

 Ελάχιστη χρήση ενέργειας 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
 

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων 9kg 

 Χωρητικότητα 9 kg 

 Ενεργειακή κλάση Α+++-30% 

 Στροφές 1400 

 Προγράμματα 14 + άνω 

 Οθόνη αφής 

 Οθόνη ενδείξεων 

 Προγραμματισμός χρόνου έναρξης 

 Ασφάλεια κλειδώματος 

 Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία 

 Βάθος Πλυντηρίου: 60,5 cm - 65 cm 

 Χρώμα Λευκό 

 Βάρος 62/77 Kg 

 Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 85 x 60 x 56 cm  (με 

εμπρόσθια φόρτωση) 

 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh)152 

 Ετήσια κατανάλωση νερού (l)11220 

 Εγγύηση κατασκευαστή:2 Έτος/η 
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Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων 

9kg 

 Χωρητικότητα φόρτωσης 9kg 

 Αριθμός διαθέσιμων προγραμμάτων: 10 

 Πλάτος (mm) 595 

 Βάθος (mm) 640 

 Ύψος (mm) 850 

 Αντλία στραγγίσματος 

 Εγγύηση κατασκευαστή:2 Έτος/η 

Επαγγελματικός φούρνος 

μικροκυμάτων 23 lit 

 Διάμετρος πιάτου 270mm 

 Χωρητικότητα 23 λίτρα 

 Ισχύς εξόδου 900watt 

Tοστιέρα-γκριλιέραηλεκτρική  2000watt 

 Τοστιέρα - γκριλιέρα ηλεκτρική 2000W   

 Ρυθμιζόμενο ύψος άνω πλάκας 

 Αντικολλητικές πλάκες 

 3 θέσεις λειτουργίας - για ψήσιμο,γκριλ,BBQ 

 Εύρος θερμοκρασίας 180 - 240 °C 

 Αντικολλητικές πλάκες για υγιεινό ψήσιμο χωρίς 

λίπος 

 Ρυθμιζόμενο ύψος άνω πλάκας 

180° άνοιγμα πλάκας για BBQ 

 Κλείδωμα για εύκολη αποθήκευση 

 Μέγεθος πλακών: 297 × 235 mm 

 Ένδειξης λειτουργίας και ένδειξη ετοιμότητας 

 Εξάρτημα: 2 ποτηράκια για τα λάδια και λίπος 

 Τάση: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 

 Ισχύς εισόδου: 2000 W 

Πιστολακιμαλλιών 2200 watt 

 Ισχύς:τουλάχιστον 2200W 

 Προστασία υπερθέρμανσης 

 2 ταχύτητες 

Βραστήραςηλεκτρικός ανοξείδωτος 

 Ισχύς: Τουλάχιστον 2000 Watt 

 Χωρητικότητα : Τουλάχιστον 1.200 lt 

 Αυτόματη Παύση Λειτουργίας 

 Καλυμμένη Αντίσταση 

Επιτραπέζια μονή κεραμική εστία  

 1000watt 

 Τεχνολογία Επιτραπέζιων Εστιών: Κεραμικές 

 Είδος Εντοιχισμού: Επιτραπέζιο 

 Ισχύς (Watt): 1000 

 Τύπος Εστίας: Αυτόνομη 

 Αριθμός Εστιών: 1 

Πολυκοπτης multi 500 watt 

 Ισχύς: Τουλάχιστον 500 Watt 

 Χωρητικότητα: Τουλάχιστον 1lt 

 Ταχύτητες: 2 

 Κανάτα: Πλαστική 

 Αριθμός Λεπίδων: Τουλάχιστον 2 
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Μιξερ χειρος 

Απόδοση 

 Ισχύς 500W 

 Εγγύηση 2 έτη 

Ραβδομπλεντρ 

 ΤύποςΕπιτραπέζιο  

 Ισχύς650 W  

 Χωρητικότητα1.6 lt  

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ  

Πόρτα laminate ανιγκρεκάσαοβάλ διαστάσεις πόρτας 82*205 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Επαγγελματική σκούπα βιολογικού 

καθαρισμού 

 Ηλεκτρική σκούπα πλύσης-απόπλυσης χαλιών 

/υφασμάτων 

 Χρήση επαγγελματική 

 Ισχύς 1200watt 

 Υλικό κάδου πλαστικός 

 Να περιέχει εξαρτήματα ταπετσαρίας 

 Εγγύηση 2 έτη 

Βραστήραςνερού 

 2000 Watt-10 lit 

 Διπλών τοιχωμάτων.  

 Εσωτερικά ανοξείδωτο 304 και εξωτερικά 

ανοξείδωτο 430.  

 Λαβές αντιθερμικές.  

 Φέρει υαλοδείκτη και ρυθμιζόμενο θερμοστάτη.  

 Δεν χρειάζεται χάρτινο φίλτρο. 

 Διακόπτης ON/OFF.  

 Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης και διατήρησης 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Κούπες μελαμίνης  Υλικό μελαμίνη 

 Με χερούλι 

Πηρούνι φαγητου ανοξειδωτο 18-21cm  Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 

Κουταλι φαγητου ανοξειδωτο 18-21cm  Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 

Σουρωτηρι  Σουρωτήρι σινουά inox 24cm 

Μαριζ (σπατουλα) 
 Σπάτουλα ζαχαροπλαστικής 

 Υλικό σιλικόνη 

Φουεζ (αναδευτηρι)  Ανοξείδωτος αναδευτήρας με μακριά λαβή 

Φορμα κεικ 28cm  Φόρμα κέικ με αντικολλητική επίστρωση 

Επιφανεια κοπης ξύλινη  Διαστάσεις 60*40 

Θερμός ανοξείδωτος με βαλβίδα και 

καπάκι-ποτήρι 0,500lit 

 Χωρητικότητας 0,5 lt 

 Ανοξείδωτος 
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Σετ μαχαίρια επαγγελματικά chef  6-7 

τεμαχιων 

 Ανοξείδωτο ατσάλι  

 Εργονομικές λαβές  

 Φιλικά προς το περιβάλλον 

 Δεν απορροφούν οσμές  

 Αντιβακτηριδιακά  

 Αντικολλητικά 

 Να περιλαμβάνει τουλάχιστον (Σεφ μαχαίρι 20 εκ, 

Τεμαχιστής 20 cm, Μαχαίρι Santoku 17,5cm, 

Χειροκίνητο μαχαίρι 12,5cm, Μαχαίρι αποκοπής 9 

εκ, Ξύστρα) 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

 

Πετσέτες προσώπου από 100% 

βαμβάκι, διαστάσεων 30x50-40x70 

 Διαστάσεις: Τουλάχιστον 50x70cm 

 Σύνθεση υφάσματος: 100% βαμβάκι 

 Απόχρωση Μονόχρωμη : Μπεζ, Λευκό, Μπλέ, 

Καφέ, , Γκρί,  

 Βάρος: Τουλάχιστον  500gr βαμβάκι/m2 

Πετσέτα σώματος από 100% βαμβάκι, 

διαστάσεων 70x1,40-1,00x1,50 

 Διαστάσεις:Τουλάχιστον 70x130cm 

 Σύνθεση υφάσματος: 100% βαμβάκι 

 Απόχρωση Μονόχρωμη : Μπεζ, Λευκό, Μπλέ, 

Καφέ, Γκρί,  

 Βάρος: Τουλάχιστον  500gr βαμβάκι/m2 

Σεντόνια μονά από 100% βαμβάκι 

(1,60*2,40), χρώματος εμπριμέ ή λευκά, 

όχι χρωματιστά   

 Τύπος: μονό με λάστιχο 

 Σύνθεση Υφάσματος: 100% Βαμβάκι 

 Διαστάσεις: Τουλάχιστον 100x200+25cm 

Μαξιλαροθήκες σετ 2 τεμαχίων από 

100% βαμβάκι διάφορα χρώματα 

 Διαστάσεις: από 0,45mx 0,65m (έως 0,50mx 

0,70m) 

 Ελευθερία επιλογής από ποικιλία χρωμάτων 

Κουβέρτα πικέ μονή  Ποιότητα: 100% Βαμβάκι 

 Διαστάσεις: 160x240 

Κατωσέντονο με λάστιχο (1,10*2,00) 

100% βαμβάκι 

 Τύπος: Μακό μονό με λάστιχο 

 Σύνθεση Υφάσματος: 100% Βαμβάκι 

 Διαστάσεις:Τουλάχιστον 100x200+25cm 

Σετ παπλωματοθηκη μονή 100% 

Βαμβάκι & μαξιλαροθήκη 

 Σύνθεση  100% βαμβάκι  

 Διαστάσεις: 1,60mx 2,40m (έως 2,60m.)  

 Ελευθερία επιλογής από ποικιλία χρωμάτων 

 Να περιέχει και 2 μαξιλαροθήκες 

Προστατευτικό κάλυμμα στρώματος, 

πετσετέ, αδιάβροχο 

 Εξωτερικό ύφασμα: 100% Βαμβάκι 

 Εσωτερικό υλικό: Αδιάβροχη μεμβράνη 

πολυουρεθάνης PU  

 Πλαϊνό ύφασμα: 50% Βαμβάκι 50% 

 Πολυέστερ με λάστιχο σε όλη την περίμετρο 
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Πετσέτες κουζίνας 100% βαμβάκι 
 Ποιότητα: 100% Βαμβάκι 

 Ποτηρόπανο 40x60 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  

Βαλίτσα ταξιδιού 
 Διαστάσεων έως και 56cmx 45cmx 25cm 

(συμπεριλαμβάνονται χειρολαβές, εξωτερικές 

θήκες και ρόδες) 

Ομπρέλες βροχής 

 Mini Ομπρέλα Βροχής  

 Διαμέτρου 53 cm  

 Χαρακτηριστικά: Με θήκη μεταφοράς  

 Μαύρο  χρώμα 

ΟΜΑΔΑ Ι’: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ  

Σώμα καλοριφέρ μπάνιου κρεμάστρα 

πλατος:40cm υψος:160cm 

 Αποδοση: 859 kcal 

 Υψος: 160 cm 

 Πλατοσ: 40 cm 

 Χρωμα: ΛΕΥΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5 (ΔΟΜΗ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

 

Πληκτρολόγια Η/Υ ασύρματα  KeyboardOnly 

 Σύνδεση: USB 

Ποντίκι υπολογιστή ασύρματο 

 Τύπος συσκευής: Ασύρματο ποντίκι 

 Μέγ. ανάλυση: 1000 dpi 

 Μετάδοση σήματος: Ασύρματα 

 Αριθμός πλήκτρων λειτουργίας: 3 

 Τροχός κύλισης (για ευκολότερη πλοήγηση) 

 Τύπος κύλισης: Standard 

 Χρώμα: Μαύρο 

 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 
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7, 8, 10 Mac OS® X 10.4 ή νεότερη έκδοση, Linux® 

Οθόνη Η/Υ ,LEDHD ,18,5 ‘ έως  22 ‘ 

,μαυρη 

 LED HD , 

 Διαστάσεις 18,5 ‘ έως  22 ‘ , 

 Χρώμα μαύρη 

TOWERH/Y:CPUi5,RAM 8gb,Δισκος 500 

GB,καρταγραφικων,καρταηχου,window

s 10 

 CPU i5, 

 RAM 8gb, 

 Δισκος 500 GB, 

 καρτα γραφικων,καρτα ηχου, 

 windows 10 

USB wifi Adaptor 
 Χωρητικότητα: 64GB 

 Έκδοση: USB 2.0 

 Σύνδεση: USB-A 

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek 

(οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις) 

 Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις 

 Για ένα PC 

 Word, Excel, PowerPoint, One Note+ Outlook 

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek 

(οικιακή χρήση και μαθητές) 

 Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές 

 Για ένα PC 

 Word, Excel, PowerPoint, One Note 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

Βραστήρας ηλεκτρικός ανοξείδωτος 

 Ισχύς: Τουλάχιστον 2000 Watt 

 Χωρητικότητα : Τουλάχιστον 1.200 lt 

 Αυτόματη Παύση Λειτουργίας 

 Καλυμμένη Αντίσταση 

Ηλεκτρικό μπρίκι (με αποσπώμενη 

βάση) 400 ml 

 Χωρητικότητα 400ml max   

 Παράθυρο ένδειξης στάθμης νερού με 
διαβαθμίσεις  

 Καλυμμένη αντίσταση  

 Ανοξείδωτη εσωτερική βάση μπρικιού  

 Αποσπώμενη βάση  

 Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και στο κυρίως σώμα 
της συσκευής  

 Φωτεινός διακόπτης on/off  

 Αντιολισθητικά ποδαράκια  

 Ισχύς: 450W 

Ηλεκτρική γκριλιέρα με αποσπώμενες 

πλάκες (29 x 23 cm) με αντικολλητική 

επίστρωση διπλής όψης grill / ίσιες και 

διακόπτη ON/OFF, 2000W. 

 Ηλεκτρική γκριλιέρα με αποσπώμενες πλάκες με 

αντικολλητική επίστρωση μαρμάρου διπλής όψης 

grill / ίσιες και διακόπτη ON/OFF, 2000W. 

 Η ηλεκτρική γκριλιέρα διαθέτει μεγάλες πλάκες με 

αντικολλητική επίστρωση μαρμάρου, για να 

ψήνετε γρήγορα και εύκολα κρέατα, λαχανικά, 

τοστ κ.ά., με το καλύτερο δυνατό γευστικό 

αποτέλεσμα. 

 Με inox επιφάνεια, μεγάλη θερμομονωμένη λαβή 

για ασφαλή χρήση, αποσπώμενο δίσκο συλλογής 

υγρών και ειδική κλίση που βοηθά στην καλύτερη 
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απορροή τους, είναι ιδανική για υγιεινό και 

νόστιμο μαγείρεμα. 

 Οι αποσπώμενες πλάκες της είναι διπλής όψεως 

(grill/ίσιες) για να επιλέγετε συμφώνα με τις 

εκάστοτε ανάγκες των τροφίμων αλλά και τις 

προτιμήσεις σας, διευκολύντας επιπλέον και τον 

καθαρισμό τους μετά την χρήση. 

 Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε μία ακόμα 

μεγαλύτερη επιφάνεια ψησίματος καθώς η άνω 

πλάκα ανοίγει κατά 180° και να ρυθμίσετε 

ξεχωριστά την θερμοκρασία των δύο πλακών 

χρησιμοποιώντας τους δύο ανεξάρτητους 

διακόπτες. 

 Κατάλληλη για τοστ, μπριζόλες, λαχανικά, κ.ά. 

 Διακόπτης ΟΝ/OFF 

 Μεγάλες αποσπώμενες πλάκες με αντικολλητική 

επίστρωση μαρμάρου 29 x 23 cm 

 Αποσπώμενες πλάκες διπλής όψης grill / ίσιες 

 Τροφοδοσία: 230V, 50Hz 

 Ισχύς: 2000W 

 2 χρόνια εγγύηση 

ΟΜΑΔΑ Γ:ΕΙΔΗ  ΈΠΙΠΛΩΝ  

Καρέκλες γραφείου με ροδάκια και 

μπράτσα 

 Πολυθρόνα Γραφείου Εργασίας 

 Εξωτερικές Διαστάσεις : 58x58x95/105 cm 

 Ύψος Πλάτης 51cm Μήκος 44cm 

 Βάθος Καθίσματος 47cm Μήκος 47cm  

 Ύψος Καθίσματος 45/55cm 

 Μεταλλική Βάση Χρώμιο  

 Ρόδες Νάυλον Μαύρες+ 

 Μεταλλικά Μπράτσα Χρώμιο με PP σε απόχρωση 

Μαύρο 

 Ταπετσαρία Ύφασμα Mesh 

 Ρυθμιζόμενο Ύψος με μηχανισμό αμορτισέρ  

 Ανάκληση Πλάτης  

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Πιατο πλαστικο πολλαπλών χρήσεων  Πιάτο πλαστικό ρηχό φ25 

 Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων, κατάψυξη και 

φούρνο μικροκυμάτων 

Πλαστικά ποτήρια (330ml) πολλαπλών 

χρήσεων 

 Ποτήριπλαστικό330ml 

 Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων, κατάψυξη και 

φούρνο μικροκυμάτων 

Ξύλινη κουτάλα μαγειρέματος  Υλικό ξύλινο 
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Ξύλινη σπάτουλα μαγειρέματος  Υλικό ξύλινο 

Πλαστικά μπολ 
 Μπολπλαστικό φ25 

 Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων, κατάψυξη και 

φούρνο μικροκυμάτων 

Μπρίκι ανοξείδωτο (500ml) 

 Υλικό ανοξείδωτο ατσάλι 

 Χωρητικότητα 500 ml 

 Κατάλληλο για εστίες υγραερίου, ηλεκτρικές 
εστίες, κεραμικές εστίες 

 Χαρακτηριστικά μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων 

 

   

Μαχαίρια κοπής (σετ 6-7τμχ,σε 

διάφορα μεγέθη) 

 Ανοξείδωτο ατσάλι  

 Εργονομικές λαβές  

 Φιλικά προς το περιβάλλον 

 Αντικολλητικά 

Μαντεμένιο τηγάνι 30cm 

 Μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο μαντέμι . 

 Κατάλληλα για όλες τις εστίες, κατάλληλα για 

τζάκι, σόμπα, κάρβουνα.  

 Άψογη απόδοση μαγειρέματος και τέλεια 

κατανομή θερμότητας 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

 

Μαξιλάρι ύπνου45x65  Διαστάσεις: από 0,45mx 0,65m (έως 0,50mx 

0,70m) 

Παπλωματα μονά 
 Σύνθεση 100% βαμβάκι ή Microfiber Γέμισμα 100% 

πολυεστέρας 

 Διαστάσεις: 1,60mx 2,40m (έως 2,60m.) 

Σεντόνια με 

λάστιχο(κατωσέντονα),λευκά 

 Τύπος: Μακό μονό με λάστιχο 

 Σύνθεση Υφάσματος: 100% Βαμβάκι 

 Διαστάσεις: Τουλάχιστον 100x200+25cm 

Παπλωματοθηκες μονες (1,60*2,40) 

 Σύνθεση  100% βαμβάκι ή από 80% βαμβάκι και 

20% πολυεστέρας 

 Διαστάσεις: 1,60mx 2,40m (έως 2,60m.)  

 Ελευθερία επιλογής από ποικιλία χρωμάτων 

Προστατευτικά 

στρώματος(αδιάβροχα) για μονό 

κρεββάτι 

 Εξωτερικό ύφασμα: 100% Βαμβάκι 

 Εσωτερικό υλικό: Αδιάβροχη μεμβράνη 

πολυουρεθάνης PU 

 Πλαϊνό ύφασμα: 50% Βαμβάκι 50% Πολυέστερ 

με λάστιχο σε όλη την περίμετρο 

Σεντόνια μονά από 100%, χρώματος 

εμπριμέ ή λευκά, όχι χρωματιστά   

 Τύπος: μονό με λάστιχο 

 Σύνθεση Υφάσματος: 100% Βαμβάκι 
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 Διαστάσεις: Τουλάχιστον 100x200+25cm 

Πετσετες μπανιου σωματος 100% 

βαμβάκι (70*140) 

 Διαστάσεις:Τουλάχιστον 70x130cm 

 Σύνθεση υφάσματος: 100% βαμβάκι 

 Απόχρωση Μονόχρωμη : Μπεζ, Λευκό, Μπλέ, 

Καφέ, Γκρί,  

 Βάρος: Τουλάχιστον  500gr βαμβάκι/m2 

Πετσέτες προσώπου από 100% 

βαμβάκι, διαστάσεων 30x50-40x70 

 Διαστάσεις: Τουλάχιστον 50x70cm 

 Σύνθεση υφάσματος: 100% βαμβάκι 

 Απόχρωση Μονόχρωμη : Μπεζ, Λευκό, Μπλέ, 

Καφέ, , Γκρί,  

 Βάρος: Τουλάχιστον  500gr βαμβάκι/m2 

Μαξιλαροθήκες σετ 2 τεμαχίων από 

100% βαμβάκι διάφορα χρώματα 

 Διαστάσεις: από 0,45mx 0,65m (έως 0,50mx 

0,70m) 

 Ελευθερία επιλογής από ποικιλία χρωμάτων 

ΟΜΑΔΑ ΙΒ’: ΈΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ  

Καρέκλες κήπου  τύπου σκηνοθέτη 

(διας.57*54*88,50) με 

πλαστικοποιημένο κάθισμα 

Ποιότητα: 

 Ξύλο οξιάς & textiline 

Διαστάσεις: 

Καρέκλα: Μ:60 cm, Π:51 cm, Y:86 cm 

Τραπέζι κήπου ξύλινο 

πτυσσόμενο,120*70*72  

Γενικά 

 Υλικό ΚατασκευήςΞύλο 

 ΤύποςΓια Μικρούς Χώρους 

 ΣχήμαΤετράγωνο 

 ΔυνατότητεςΠτυσσόμενο 

 ΧρώμαΚαφέ 

 Απόχρωση Ξύλου (Έπιπλα)Φυσικό 

Διαστάσεις 

 Μήκος            60 cm Πλάτος           60 cm 'Υψος              

70 cm 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 6 (ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

Φορητός υπολογιστής 

(laptop) 

 Επεξεργαστής: 

  Κατασκευαστής Επεξεργαστή: τύπου INTEL 

core i7 ή i5, 8 ης γενιάς 

  Αριθμός πυρήνων: 4 

 Συχνότητα: τουλάχιστον 1,6 GHz 

 Μνήμη RAM: 

 Μνήμη: τουλάχιστον 8GB, τύπος μνήμης: 

DDR4 

 Σκληρός δίσκος: 

ssd τουλάχιστον 256 GBή ssd τουλάχιστον 

128GB και δεύτερο σκληρό δίσκο 1ΤΒ 

 Οθόνη: 

 Τύπος Οθόνης: Full HD 

 Διαγώνιος Οθόνης: 15,6&quot; 

 Ανάλυση Οθόνης: τουλάχιστον 1920 x 1080 

 Οπτικό Μέσο: DVD RW ενσωματωμένο 

 Συνδέσεις: 

 Bluetooth,Ethernet,HDMI, 

 USB 2.0, USB 3.0 ή 3.1, 

 Wi-Fi 

 Λειτουργικό Συστήμα: Windows 10 

 Βάρος: μέγιστο 2,20 kg 

 Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 έτη 

Φωτοτυπικό μηχάνημα 

 Τύπος Laser 

 Χρώμα Εκτύπωσης Μονόχρωμο 

 Πολυμηχάνημα Print Copy Scan FAX 

 Μνήμη Εκτυπωτή 256 MB 

 Μέγεθος Χαρτιού A4, A5, A6, Executive, 

Letter 

 Συμβατότητα Linux, Mac, Windows 

 Δυνατότητες Fax, Mobile Printing Capability 

 Συνδεσιμότητα Ethernet, NFC, USB, Wi‐Fi 

 Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης34 ppm 

 Duplex Print Αυτόματο 

 Μέγιστη Ανάλυση 2400x600 DPI 

 Μέγιστη Ανάλυση Σάρωσης 2400x600 DPI 

 Σάρωση Διπλής Όψεως Ναι αυτόματα 

 Ποσότητα Φύλλων ADF 50 φύλλα 

MICROSOFT OFFICE 2016-

Greek (οικιακή χρήση και 

 Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές 

επιχειρήσεις 
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μικρές επιχειρήσεις)  Για ένα PC 

 Word, Excel, PowerPoint, One Note+ 

Outlook 

Antivirus  Προστασία από ιούς 

 Ελάχιστη χρήση ενέργειας 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

Βραστήρας ηλεκτρικός 

ανοξείδωτος 

 Ισχύς: Τουλάχιστον 2000 Watt 

 Χωρητικότητα : Τουλάχιστον 1.200 lt 

 Αυτόματη Παύση Λειτουργίας 

 Καλυμμένη Αντίσταση 

Πιστολάκι για τα μαλλιά 

επαγγελματικό 2200W 

 Ισχύς: τουλάχιστον 2200W 

 Προστασία υπερθέρμανσης 2 ταχύτητες 

Ηλεκτρική σκούπα με 

κάδο 

 Ενεργειακή Κλάση: A 

 Απόδοση Καθαρισμού σε Χαλιά: D 

 Απόδοση Καθαρισμού σε Σκληρό Δάπεδο: A 

 Ισχύς: 700 Watt 

 Χωρητικότητα: 4.5 lt 

 Επίπεδο Θορύβου: 79 db 

 

Τοστιέρα Γκριλιέρα 

 Ηλεκτρική γκριλιέρα με αποσπώμενες 

πλάκες με αντικολλητική επίστρωση 

μαρμάρου διπλής όψης grill / ίσιες και 

διακόπτη ON/OFF, 2000W. 

 Η ηλεκτρική γκριλιέρα διαθέτει μεγάλες 

πλάκες με αντικολλητική επίστρωση 

μαρμάρου, για να ψήνετε γρήγορα και 

εύκολα κρέατα, λαχανικά, τοστ κ.ά., με το 

καλύτερο δυνατό γευστικό αποτέλεσμα. 

 Με inox επιφάνεια, μεγάλη θερμομονωμένη 

λαβή για ασφαλή χρήση, αποσπώμενο δίσκο 

συλλογής υγρών και ειδική κλίση που βοηθά 

στην καλύτερη απορροή τους, είναι ιδανική 

για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. 

 Οι αποσπώμενες πλάκες της είναι διπλής 

όψεως (grill/ίσιες) για να επιλέγετε 

συμφώνα με τις εκάστοτε ανάγκες των 

τροφίμων αλλά και τις προτιμήσεις σας, 

διευκολύντας επιπλέον και τον καθαρισμό 

τους μετά την χρήση. 

 Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε μία 

ακόμα μεγαλύτερη επιφάνεια ψησίματος 

καθώς η άνω πλάκα ανοίγει κατά 180° και να 

ρυθμίσετε ξεχωριστά την θερμοκρασία των 
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δύο πλακών χρησιμοποιώντας τους δύο 

ανεξάρτητους διακόπτες. 

 Κατάλληλη για τοστ, μπριζόλες, λαχανικά, 

κ.ά. 

 Διακόπτης ΟΝ/OFF 

 Μεγάλες αποσπώμενες πλάκες με 

αντικολλητική επίστρωση μαρμάρου 29 x 23 

cm 

 Αποσπώμενες πλάκες διπλής όψης grill / 

ίσιες 

 Τροφοδοσία: 230V, 50Hz 

 Ισχύς: 2000W 

 2 χρόνια εγγύηση 

Φραπεδιέρα 

 Ισχύς      100 W 

 Είδος      Επιτραπέζια 

 Χρώμα   Μαύρο 

 Ταχύτητες   2 

Καφετιέρα γαλλικού 

 Παροχή Καφέ       Αλεσμένος 

 Ισχύς                      1200 W 

 Χωρητικότητα lt  1,25 lt 

 Κανάτα              Γυάλινη 

 Χωρητικότητα Φλυτζάνια 15 cups 

 Προγραμματιζόμενη               Όχι 

Φούρνος μικροκυμάτων 

τουλάχιστον 20lt 

 Γενικά 

 Τοποθέτηση Ελεύθερος 

 Ισχύς Μικροκυμάτων 700 W 

 Επίπεδα Ισχύος 5 

 Χωρητικότητα 20 lt 

 Χρώμα Inox 

 Δυνατότητες & Λειτουργίες 

 Τύπος ΛειτουργίαςΑναλογικός 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ  

Ξύλινο τραπέζι 

(τουλάχιστον 140 Χ 80 Χ 

70) σετ με έξι καρέκλες 

 Υλικό ξύλο σε φυσική απόχρωση 

 Διαστάσεις 140*80*70cm 

 Να περιλαμβάνει 6 ξύλινες καρέκλες 

Καρέκλες επισκέπτη (με 

δερματίνη, όχι ύφασμα) 

 Υλικό δερματίνη 

 Διαστάσεις 52*54*79cm τουλάχιστον 

Καρέκλες γραφείου (με 

δερματίνη, όχι ύφασμα) 

 Διαθέτει μπράτσα και μηχανισμό ανύψωσης 

 Υλικό δερματίνη 

 Διαστάσεις 59*57*87/99cm τουλάχιστον 

Ράντζο- Κρεβάτι 

επισκέπτη 

 Διάσταση: 90×200 cm. 
 Στρώμα: 11 εκ. περίπου 
 Ύφασμα αντιαλεργικό 
 Υφασμάτινη θήκη σκεπάσματος 
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αποθήκευσης για μεταφορά. 
 Ροδάκια για εύκολη μεταφορά. 
 Ανατομικό τελάρο με 15 εύκαμπτες τάβλες. 
 Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο ποδιών. 
 Το ράντζο είναι κατάλληλο και για 

επαγγελματική χρήση 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΙΔΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 

Ντουλάπα 2φυλλη 

μεταλλική 90x40x90cm με 

2 ράφια 

 

 Είδος : Ντουλάπα 

 Ράφια : 2 

 Υλικό : μέταλλο 

 Διάσταση : 90x40x90 cm 

ΟΜΑΔΑ Ε: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Επαγγελματική σκούπα 

βιολογικού καθαρισμού 

 Ηλεκτρική σκούπα πλύσης-απόπλυσης 

χαλιών /υφασμάτων 

 Χρήση επαγγελματική 

 Ισχύς 1200watt 

 Υλικό κάδου πλαστικός 

 Να περιέχει εξαρτήματα ταπετσαρίας 

 Εγγύηση 2 έτη 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ΛΕΥΚΑ 

ΕΙΔΗ  

Σεντόνια μονά από 100%, 

χρώματος εμπριμέ ή 

λευκά, όχι χρωματιστά 

 Τύπος: μονό με λάστιχο 

 Σύνθεση Υφάσματος: 100% Βαμβάκι 

 Διαστάσεις: Τουλάχιστον 100x200+25cm 

Κουβέρτα fleece μονή  Ποιότητα: 100% Polyester 

 Διαστάσεις: 160x240 

Παπλωματοθηκες μονες 

λευκές(1,60*2,40) 

 Σύνθεση  100% βαμβάκι ή από 80% βαμβάκι 

και 20% πολυεστέρας 

 Διαστάσεις: 1,60mx 2,40m (έως 2,60m.) 

 Ελευθερία επιλογής από ποικιλία χρωμάτων 

Πετσέτες μπάνιου 

σώματος 100% βαμβάκι 

(70*140) 

 Διαστάσεις:Τουλάχιστον 70x130cm 

 Σύνθεση υφάσματος: 100% βαμβάκι 

 Απόχρωση Μονόχρωμη : Μπεζ, Λευκό, 

Μπλέ, Καφέ, Γκρί, 

 Βάρος: Τουλάχιστον  500gr βαμβάκι/m2 

Μαξιλαροθήκες σετ 2 

τεμαχίων από 100% 

 Διαστάσεις: από 0,45mx 0,65m (έως 0,50mx 

0,70m) 
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ΤΜΗΜΑ 7 (ΑΘΗΝΑ) 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ 

ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

 

Σκληρός δίσκος SSD 

2,5 ιντσών με 

πρωτόκολλο 

επικοινωνίας SATA 3, 

χωρητικότητας 250GB, 

ταχύτητα ανάγνωσης 

520MB/s και 

εγγραφής 400MB/s 

τουλάχιστον 

 Solid State Drive εσωτερικός σκληρός δίσκος 2,5 

ιντσών 

 πρωτόκολλο επικοινωνίας: SATA 3 

 χωρητικότητα: τουλάχιστον 240GB  

 ταχύτητα ανάγνωσης: τουλάχιστον 520 MB/s 

ταχύτητα εγγραφής: τουλάχιστον 520 MB/s 

Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 2,5 ιντσών 

χωρητικότητας 1TΒ με 

συνδεσιμότητα USB 

2.0 και USB 3.0 και 

ρυθμό μεταφοράς 

δεδομένων 5Gbit/sec 

 εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 2.5" 

 Χωρητικότητα: τουλάχιστον 1 TB 

 συνδεσιμότητα USB 3.0 (συμβατός και με θύρες 

USB 2.0) 

 Ρυθμός Μεταφοράς USB: 5 Gbit/sec 

βαμβάκι διάφορα 

χρώματα 

 Ελευθερία επιλογής από ποικιλία χρωμάτων 

Προστατευτικό κάλυμμα 

στρώματος, πετσετέ, 

αδιάβροχο 

 Εξωτερικό ύφασμα: 100% Βαμβάκι 

 Εσωτερικό υλικό: Αδιάβροχη μεμβράνη 

πολυουρεθάνης PU 

 Πλαϊνό ύφασμα: 50% Βαμβάκι 50% 

Πολυέστερ με λάστιχο σε όλη την 

περίμετρο 
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ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

Κλιματιστικό τοίχου 

τύπου Inverter 

ψυκτικής απόδοσης 

9000 BTW κατάλληλο 

για χώρους 13τμ-18τμ 

ενεργειακής κλάσης 

Α+ τουλάχιστον 

 Τύπος ΣυσκευήςInverter 

 Καλύπτει χώρους (m²) 13-18 

 Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) 8.530 

 Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h)1.706~9.895 SEER 

6,2 

 Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη A++ 

 Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) 141 

 Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h)

 10.748 

Στεγνωτήριο 

χωρητικότητας 8 kg με 

8-15 προγράμματα, 

ενεργειακής 

κατανάλωσης 

τουλάχιστον Α++ και 

διαστάσεις 85x65x60 

το πολύ 

Γενικά 

 Χωρητικότητα8 kg 

 Αριθμός Προγραμμάτων15 

Απόδοση 

 Ενεργειακή κλάσηA++ 

 Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας236 kWh/y 

 Διάρκεια Κύκλου211 λεπτά/κύκλο 

 Επίπεδο Θορύβου65 dB 

 Απόδοση Συμπύκνωσης B 

Δυνατότητες & Λειτουργίες 

 Αντλία Θερμότητας Ναι 

 Καθυστέρηση Έναρξης Ναι 

 Ψηφιακή Οθόνη Ναι 

 Λειτουργίες Smart Όχι 

Διαστάσεις 

 Ύψος84,2 cm 

 Πλάτος59,8 cm 

 Βάθος59,9 cm 

Ασύρματο τηλέφωνο 

με αναγνώριση 

κλήσης, ανοιχτή 

ακρόαση και 

λειτουργία εκτός 

ρεύματος 

 Αναγνώριση Κλήσης  

 Ανοιχτή Ακρόαση 

 Λειτουργία Εκτός Ρεύματος 

ΟΜΑΔΑ Ε: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Επαγγελματική 

σκούπα βιολογικού 

καθαρισμού 

 Ηλεκτρική σκούπα πλύσης-απόπλυσης χαλιών 

/υφασμάτων 

 Χρήση επαγγελματική 

 Ισχύς 1200watt 
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 Υλικό κάδου πλαστικός 

 Να περιέχει εξαρτήματα ταπετσαρίας 

 Εγγύηση 2 έτη 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’: ΕΙΔΗ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Πιάτο βαθύ pc 

(polycarbonate) ή 

μελαμίνης 25-28cm 

 Πιάτο πλαστικόβαθύ φ25 

 Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων, κατάψυξη και 

φούρνο μικροκυμάτων 

Πιάτο ρηχό PC 

(Polycarbonate) 

κατάλληλο για 

μικροκύματα 25-28cm  

 Πιάτο πλαστικό ρηχό φ25 

 Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων, κατάψυξη και 

φούρνο μικροκυμάτων 

Ποτήρι νερού σωλήνας 

διάφανο πλαστικό pc 

(polycarbonate) 330ml 

 Ποτήριπλαστικό330ml 

 Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων, κατάψυξη και 

φούρνο μικροκυμάτων 

Κουταλι φαγητου 

ανοξειδωτο 18-21cm 

 Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 

Πιρούνι φαγητού 

ανοξείδωτο 18-21cm 

 Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 

Δοχείο gastronom 

ανοξείδωτο (inox) 

κατηγορίας 2/3 και 

διαστάσεων 

35x32,5cm  με 200mm 

βάθος 

 ανοξείδωτο (inox)  

 κατηγορίας 2/3 και  

 Διαστάσεων 35x32,5cm  με 200mm βάθος 

Καπάκι για δοχείο 

gastronom ανοξείδωτο 

(inox) κατηγορίας 2/3 

και διαστάσεων 

35x32,5cm 

 ανοξείδωτο (inox)  

 κατηγορίας 2/3 και  

 Διαστάσεων 35x32,5cm 

Ταπερ αεροστεγές από 

pc (Polycarbonate) 

κατηγορίας 1/3 και 

διαστάσεων 

32,5x17,3cm με βάθος 

150mm και αντίστοιχο 

καπάκι 

 αεροστεγές από pc (Polycarbonate)  

 κατηγορίας 1/3 και  

 Διαστάσεων 32,5x17,3cm με βάθος 150mm και 

αντίστοιχο καπάκι 

Ανοιχτήρι κονσέρβας 

πεταλουδα 

ανοιξειδωτο (ινοχ) 

 Τύπος πεταλούδα 

 Ανοξείδωτο 
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Αποφλοιωτής πέταλο 

 5 cm 

 Inox 

 Ιδανικό για καθάρισμα φρούτων και λαχανικών 

Σπάτουλα ράγας 

ανοξείδωτη (ινοχ) 

χωρίς τρύπες 35cm 

 ανοξείδωτη (ινοχ) 

  χωρίς τρύπες  

 35cm 

Μαχαίρι chef με 

λεπίδα 20cm 

 Μαχαίρι κοπής ψητού 

 Λαβή στερεωμένη με μπρούτζινες βίδες 

 Μπόλστερ από αλουμίνιο 

Μαχαίρι κουζίνας 

μυτερό οδοντωτό με 

λεπίδα 10cm 

 αντιολισθητική και εργονομική λαβή από 

πολυπροπυλένιο,  

 μαύρου χρώματος 

 άνετη χρήση. 

Θερμός κανάτα 

μεταλλική 

χωρητικότητάς 2lt 

 Μεταλλική κανάτα με χερούλι και χείλος 

 Με καπάκι 

Μαχαιρι βουτυρου 

ανοξειδωτο 18-21cm 

 Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 

Πιατο πλαστικο μιας 

χρησης 
 Υλικό μιας χρήσης 

 Κατάλληλο για φαγητό 

Ποτηρι πλαστικο μιας 

χρησης 
 Υλικό μιας χρήσης 

 Κατάλληλο για φαγητό 

Κουταλι πλαστικο μιας 

χρησης 
 Υλικό μιας χρήσης 

 Κατάλληλο για φαγητό 

πιρουνι πλαστικο μιας 

χρησης 
 Υλικό μιας χρήσης 

 Κατάλληλο για φαγητό 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ΛΕ

ΥΚΑ ΕΙΔΗ 

 

Μαξιλάρι ύπνου45x65  Διαστάσεις: από 0,45mx 0,65m (έως 0,50mx 

0,70m) 

Κουβέρτα πικέ από 

βαμβάκι μονή λευκή 

 Ποιότητα: 100% Βαμβάκι 

 Διαστάσεις: 160x240 

Παπλωματοθηκες 

μονες 

λευκές(1,60*2,40) 

 Σύνθεση  100% βαμβάκι ή από 80% βαμβάκι και 

20% πολυεστέρας 

 Διαστάσεις: 1,60mx 2,40m (έως 2,60m.)  

 Ελευθερία επιλογής από ποικιλία χρωμάτων 

Πετσέτες μπάνιου σετ 

(σώματος (70*140, 

 Διαστάσεις:Τουλάχιστον 70x140cm και 50x70cm 

αντίστοιχα 

 Σύνθεση υφάσματος: 100% βαμβάκι 
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Πετσέτες προσώπου)  Απόχρωση Μονόχρωμη : Μπεζ, Λευκό, Μπλέ, 

Καφέ, Γκρί, 

 Βάρος: Τουλάχιστον  500gr βαμβάκι/m2 

Μαξιλαροθηκες σετ 2 

τμχ λευκές 100% 

βαμβάκι 

 Διαστάσεις: από 0,45mx 0,65m (έως 0,50mx 

0,70m) 

 Ελευθερία επιλογής από ποικιλία χρωμάτων 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ8 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΟΙΚΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

 

Φορητός υπολογιστής 

(laptop) 

 Επεξεργαστής: 

  Κατασκευαστής Επεξεργαστή: τύπου INTEL core 

i7 ή i5, 8 ης γενιάς 

  Αριθμός πυρήνων: 4 

 Συχνότητα: τουλάχιστον 1,6 GHz 

 Μνήμη RAM: 

 Μνήμη: τουλάχιστον 8GB, τύπος μνήμης: DDR4 

 Σκληρός δίσκος: 

ssd τουλάχιστον 256 GBή ssd τουλάχιστον 128GB 

και δεύτερο σκληρό δίσκο 1ΤΒ 

 Οθόνη: 

 Τύπος Οθόνης: Full HD 

 Διαγώνιος Οθόνης: 15,6&quot; 

 Ανάλυση Οθόνης: τουλάχιστον 1920 x 1080 

 Οπτικό Μέσο: DVD RW ενσωματωμένο 

 Συνδέσεις: 

 Bluetooth,Ethernet,HDMI, 

 USB 2.0, USB 3.0 ή 3.1, 

 Wi-Fi 

 Λειτουργικό Συστήμα: Windows 10 

 Βάρος: μέγιστο 2,20 kg 
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 Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 έτη 

Ποντίκι υπολογιστή 

ασύρματο 

 Τύπος συσκευής: Ασύρματο ποντίκι 

 Μέγ. ανάλυση: 1000 dpi 

 Μετάδοση σήματος: Ασύρματα 

 Αριθμός πλήκτρων λειτουργίας: 3 

 Τροχός κύλισης (για ευκολότερη πλοήγηση) 

 Τύπος κύλισης: Standard 

 Χρώμα: Μαύρο 

 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: 

Windows 7, 8, 10 MacOS® X 10.4 ή νεότερη 

έκδοση, Linux® 

Πληκτρολόγιο ασύρματο  KeyboardOnly 

 Σύνδεση: USB 

Usb 2.0 Basic Line 32GB 
 Χωρητικότητα: 32GB 

 Έκδοση: USB 2.0 

 Σύνδεση: USB-A 

 

 Σκληρός δίσκος εξωτερικός 

1ΤΒ 

 εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 2.5" 

 Χωρητικότητα: τουλάχιστον 1 TB 

 συνδεσιμότητα USB 3.0 (συμβατός και με θύρες 

USB 2.0) 

 Ρυθμός Μεταφοράς USB: 5 Gbit/sec 

Οθόνη Η/Υ ,LEDHD ,17 “ 

έως  19’’,μαυρη 

 LED HD , 

 Διαστάσεις 18,5 ‘ έως  22 ‘ , 

 Χρώμα μαύρη 

TOWERH/Y:CPUi5,RAM 

8gb,Δισκος 500 

GB,καρταγραφικων,καρταη

χου,windows 10 

 CPU i5, 

 RAM 8gb, 

 Δισκος 500 GB, 

 καρτα γραφικων,καρτα ηχου, 

 windows 10 

MICROSOFT OFFICE 2016-

Greek (οικιακή χρήση και 

μικρές επιχειρήσεις) 

 Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές 

επιχειρήσεις 

 Για ένα PC 

 Word, Excel, PowerPoint, One Note+ Outlook 

Antivirus  Προστασία από ιούς 

 Ελάχιστη χρήση ενέργειας 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

Kινητα τηλεφωνα 

smartphone (Android, RAM 

6GB, Χωρητικότητα 64GB) 

 Εσωτερική μνήμη RAM 6GB 

 Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης 64gb 

 Ισχύς επεξεργαστή 2,05GHz 

 Τύπος  Smartphone 

 Ανάλυση οθόνης 2340χ1080 pixels 

 Πυρήνες επεξεργαστή 2+6  

 Λειτουργικό σύστημα Android 

20PROC006839088 2020-06-10



Σελίδα106 

 
 

 

ΟΜΑΔΑ Ε: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Φωτοτυπικό μηχάνημα 

 Εκτύπωση Standard 

 Φωτοαντιγραφή Standard 

 Σάρωση Standard 

 Δικτυακή Εκτύπωση Standard 

 Internet Fax Προαιρετικά 

 Network Fax Προαιρετικά 

 Oθόνη χειρισμού (panel) Τουλάχιστον 7’’ οθόνη 

αφής 

 Ανάλυση Εκτύπωσης [dpi] 1200 x 1200 

 Γλώσσες PDL standard UFR-II LT 

 standard PCL /6 

 Κλίμακα Zoom 25-400% 

 Standard Πηγές Τροφοδοσίας 2 κασέτες 

550φύλλων έκαστη 

 Χωρητικότητα χαρτιού από βοηθητικό Δίσκο 

 Τροφοδοσίας (Bypass)  100 φύλλα Α4 

 Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού 2.300 φύλλα 

 Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων A3 

 Διπλή Όψη Αυτόματη 

 Αυτόματος Τροφοδότης Διπλής Όψεως (DADF)

 standard 

 Τύπος Σύνδεσης Ethernet & WiFi 

 Συμβατότητα με TWAIN driver Ναι 

 ΣυμβατάΛειτουργικάΣυστήματα Windows 

Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 

2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC 

OS X(10.6.8 or later) 

 Θύρα Δικτύου Std Ethernet & Wireless Lan 

USB 2.0(Host) x 3 & USB 2.0(Device) x 1 

Τροχήλατη Βάση Ναι 

 Μνήμη 2GB 

 Μέγεθος  χαρτιού Custom : 128x148mm to 

297x431.8mm 

 Μηνιαίες εκτυπώσεις 10.000 σελίδες  
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Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

2. Χρόνος προμήθειας ειδών 

 Όλα τα είδη της προμήθειας θα είναι καινούργια και κατάλληλα για τη χρήση που 

προορίζονται.  

 Η μεταφορά , παράδοση καθώς και η συναρομολόγηση (όπου απαιτείται) των 

ειδών της προμήθειας  θα γίνεται με δαπάνη, φροντίδα και μέσα του προμηθευτή, 

κατόπιν συνεννόησης με την κάθε Δομή. 

 Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη της προμήθειας θα συνοδεύονται από εγγύηση 

καλής λειτουργίας , σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους . 

 Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της 

σύναψης της σύμβασης και θα γίνεται τμηματικά ή άπαξ, κατόπιν συνεννόησης με 

τη Δομή. 

 

2. Παραλαβή ειδών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών 

 Ο Ανάδοχος θα προμηθεύει στην ΑΡΣΙΣ τις απαιτούμενες ποσότητες για τις 

ανάγκες της κάθε δομής Φιλοξενίας . 

 Η παράδοση των απαιτούμενων ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με 

τις τρέχουσες ανάγκες της εκάστοτε Δομής και μέχρι την εξάντληση του 

προϋπολογισμού της σύμβασης, που θα υπογραφεί , που δεν μπορεί να 

ξεπεραστεί. Η επικοινωνία της ΑΡΣΙΣ με τον ανάδοχο σχετικά με την 

εκτέλεση της προμήθειας θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με 

άλλο πρόσφορο μέσο. 

 Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την 

ολοκλήρωση της παράδοσης των απαιτούμενων ειδών της προμήθειας και 

έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε 

ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. 

 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά μέχρι τη λήξη της σύμβασης, 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Δομών της ΑΡΣΙΣ, εφόσον αυτό είναι 

αναγκαίο.  

 Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή: Ο 

Ανάδοχος θα παραδίδει αμελητί την αιτούμενη ποσότητα της προμήθειας, 

που είναι αναγκαία για κάθε Δομή της ΑΡΣΙΣ. Σε περίπτωση μη έγκαιρης 

εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και τα 

οριζόμενα στο Ν.4412/2016. 

 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

4. Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 
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Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της 

με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Σε περίπτωση βλάβης  των ειδών της προμήθειας εντός του χρόνου της 

εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται να τα επιδιορθώσει και να τα 

επαναφέρει σε κανονική λειτουργία εντός ( 5) ημερών από την σχετική 

ειδοποίησή  του  και εφόσον αυτό δεν καταστεί τεχνικά εφικτό υποχρεούται 

στην αντικατάστασή τους , εντός (2) επιπλέον ημερών,  με είδη αντίστοιχης 

ποιότητας και χρήση .  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει  είδη  που απορρίφθηκαν μέσα στην άνω 

προθεσμία,  η ΑΡΣΙΣ δικαιούται να προμηθευθεί την αντίστοιχη ποσότητα 

από την ελεύθερη αγορά για την κάλυψη των αναγκών της, η δε επιπλέον 

διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και 

αναζητείται σύμφωνα με το νόμο.  

 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

  Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι τιμές που αναγράφονται στην προσφορά του Αναδόχου δεν υπόκεινται σε 

καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, 

ισχύουν δε και δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της 

σύμβασης . 

 

4      Λοιποί όροι   

α. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 

του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 

του ν.2939/2001, εφόσον τα είδη της προμήθειας εμπίπτουν στις διατάξεις 

αυτές. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω 

του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός 

της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και 

αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 

υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση 

των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5   του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .     
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Αλλως, ο ανάδοχος, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού για την 

υλοποίηση της προμήθειας, προσκομίζει ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ότι δεν 

υποχρεούται στην εγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που 

τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

 β. 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 που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης , εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε 

το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

      γ.  Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα αρχή θα γίνεται 

στην ταχυδρομική ή/και στην ηλεκτρονική  διεύθυνση,  που δηλώνει ο Ανάδοχος 

στην προσφορά του .  

δ. Η μεταφορά , παράδοση καθώς και η συναρομολόγηση (όπου 

απαιτείται) των ειδών της προμήθειας  θα γίνεται με δαπάνη, φροντίδα και μέσα 

του προμηθευτή, κατόπιν συνεννόησης με την κάθε Δομή.   

ε.Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη της προμήθειας θα συνοδεύονται 

από εγγύηση καλής λειτουργίας  σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή τους  ή/και του προμηθευτή διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους.  

στ. Σε περίπτωση βλάβης  των ειδών της προμήθειας εντός του χρόνου 

της εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται να τα επιδιορθώσει και να τα 

επαναφέρει σε κανονική λειτουργία εντός ( 5) ημερών από την σχετική 

ειδοποίησή  του  και εφόσον αυτό δεν καταστεί τεχνικά εφικτό υποχρεούται 

στην αντικατάστασή τους , εντός (2) επιπλέον ημερών,  με είδη αντίστοιχης 

ποιότητας και χρήση .  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
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Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :  

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  Εγνατία 30 -  Θεσσαλονίκη  ΤΚ 54624 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κυριακή Ακαντζιλιώτη ,  Βασιλική Μότσιου  

- Τηλέφωνο:  2316009357 

- Ηλ. ταχυδρομείο:   metoikos.procurement@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  http://www.arsis.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλοςτης δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Η/Υ, 

SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ,   ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΠΙΠΛΑ 

ΚΗΠΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ, ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) για τις Δομές  φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της 

ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων , Πυλαίας), στην 

Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην 

Αθήνα και για το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη  

CPV: CPV: 48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, 30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών,30237000-9 Μέρη, 

εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών, 39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 

30121100-4 Φωτοαντιγραφικά, 39151000-5 Διάφορα έπιπλα,   44115210-4 Υλικά 

υδραυλικών εγκαταστάσεων, 31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 42341000-8 

Επαγγελματικοί φούρνοι, 44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής, 39314000-6 

Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου, 42959000-3 Πλυντήρια πιάτων 

επαγγελματικού τύπου, 39142000-9 Έπιπλα κήπου, 39220000-0 Είδη οικιακής χρήσης, 

39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης, 18921000-1 Βαλίτσες, 

39143112- 4 Στρώματα 

. Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες  

- Η σύμβαση χωρίζεται στα ακόλουθα ΤΜΗΜΑΤΑ :  
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ΤΜΗΜΑ 1 :Δομή Φιλοξενίας Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης 

ΤΜΗΜΑ 2 : Δομή Φιλοξενίας Ταγαράδες Θεσσαλονίκης 

ΤΜΗΜΑ 3 : Δομή Φιλοξενίας  Φρίξος Αλεξανδρούπολη 

ΤΜΗΜΑ 4 : Δομή Φιλοξενίας  Έλλη Αλεξανδρούπολη 

ΤΜΗΜΑ 5 : Δομή Φιλοξενίας  Πυλαία Θεσσαλονίκης 

ΤΜΗΜΑ 6 :Δομή Φιλοξενίας  Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας 

ΤΜΗΜΑ 7: Δομή  Φιλοξενίας Αθήνας 

ΤΜΗΜΑ 8: Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ Θεσσαλονίκης 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

13/2020 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 

ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, 

για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 

από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα 

είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει 

στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 

(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 

οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 

που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  
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σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 
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πληροφορίες 

[……] 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου ; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) εκκαθάριση, ή 

γ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

δ) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή 

ε) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

στ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά 

[] Ναι [] Όχι 
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με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσεις. Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxiii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 
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πληροφορίες:  

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxiv; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxv κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

[] Ναι [] Όχι 
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), 

ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

  α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση 

που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς 

να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxvi; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

 

 ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 
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παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

 

  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1) Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα   των τριών (3) 

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

(2017,2018,2019)(σχετικό με την 

προκηρυσσόμενη  προμήθεια ) ,   ίσο ή 

μεγαλύτερο από το 100% του 

προϋπολογισμού του Διαγωνισμού στον 

οποίο θα συμμετέχει (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

 

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1. 1) Ο οικονομικός φορέας θα διαθέτει στη 

διάθεσή του τα αναγκαία μέσα και τεχνικό 

εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης.   

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 

να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 

 

3) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών  

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται 

να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

γνησιότητας. 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν . 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογράφων δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον αναθέτοντα 

φορέα  ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού (Αρ. Διακ. 13/2020) με τίτλο «Προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Η/Υ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑΗ/Υ, 

ΜΟΝΑΔΕΣΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ&ΣΥΝΑΦΗΕΙΔΗΗ/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΕΙΔΗΚΑΙΣΥΣΚΕΥΕΣ, 

ΕΙΔΗΕΠΙΠΛΩΝ,   ΕΙΔΗΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΠΙΠΛΑΚΗΠΟΥ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗΟΙΚΙΑΚΗΣΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ, 

ΛΕΥΚΑΕΙΔΗ, ΕΙΔΗΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΕΙΔΗΥΓΙΕΙΝΗΣ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΕΙΔΗ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) για τις Δομές  φιλοξενίας ασυνόδευτων 

ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων, 

Πυλαίας, γραφείο διοικητικής υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ), στην Αλεξανδρούπολη 

(ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα 

(CPV: CPV: CPV: 48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών 

υπολογιστών,30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών, 

39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 30121100-4 Φωτοαντιγραφικά, 

39151000-5 Διάφορα έπιπλα,   44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων, 

31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 42341000-8 Επαγγελματικοί φούρνοι, 

44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής, 39314000-6 Εξοπλισμός 

επαγγελματικού μαγειρείου, 42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού 

τύπου, 39142000-9 Έπιπλα κήπου, 39220000-0 Είδη οικιακής χρήσης, 39510000-0 

Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης, 18921000-1 Βαλίτσες, 39143112- 4 

Στρώματα) 
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Ημερομηνία, τόπος  

Υπογραφή  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   

ΠΡΟΣ  

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ο υπογράφων 

…….……………………………………………………………………………………………….αφού έλαβα 

γνώση των όρων του διαγωνισμού με αριθ. Διακήρυξης 13/2020  για την 

προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Η/Υ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ,   ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ, 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) για τις Δομές  φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη 

Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων, Πυλαίας), στην 

Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, στην 

Αθήνα και για το γραφείο διοικητικής υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ CPV: CPV: CPV: 

48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, 30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών,30237000-9 

Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών, 39710000-2 Ηλεκτρικές 

οικιακές συσκευές, 30121100-4 Φωτοαντιγραφικά, 39151000-5 Διάφορα έπιπλα,   

44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων, 31600000-2 Ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός, 42341000-8 Επαγγελματικοί φούρνοι, 44411000-4 Είδη 
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εγκαταστάσεων υγιεινής, 39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου, 

42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου, 39142000-9 Έπιπλα 

κήπου, 39220000-0 Είδη οικιακής χρήσης, 39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας 

οικιακής χρήσης, 18921000-1 Βαλίτσες, 39143112- 4 Στρώματα)τους οποίους 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα , προσφέρω για την ανάληψη της προμήθειας τις 

παρακάτω τιμές : 

 

ΤΜΗΜΑ 1 (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

  

    

Ενσύρματοποντίκι Microsoft Compact 

Optical Mouse 500 
ΤΜΧ 5 

    

Πληκτρολόγιοασύρματο ΤΜΧ 2     

Usb 2.0 Basic Line 64GB ΤΜΧ 5     

 Σκληρός δίσκος εξωτερικός 1ΤΒ ΤΜΧ 2     

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek (οικιακή 

χρήση και μικρές επιχειρήσεις) 

ΤΜΧ 
2 

    

Antivirus ΤΜΧ 4     

ενσύρματο πληκτρολόγιο TMX 2     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

 smart phone κινητό τηλέφωνο σε έντονο 

χρώμα 

 

 

  ΤΜΧ 

 

 

1 
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Μικροφωνικός Ενισχυτής 3 Εισόδων Με 

USB/SD 
ΤΜΧ 1 

    

Ασύρματο τηλεφωνο με ανοιχτή 

ακρόαση 
ΤΜΧ 1 

    

Τηλεόραση πλάσμα 43 ιντσών ΤΜΧ 1     

Θερμοπομποί, Επιδαπέδιο, 2000 W ΤΜΧ 1     

Κλιματιστικό Επιτοίχιο 9000 BTU/h ΤΜΧ 1     

Ανεμιστήρας  ορθοστάτης & δαπέδου ΤΜΧ 2     

Θερμαντικό ηλεκτρικό2.5KW 

 
ΤΜΧ 1 

    

Ηλεκτρικό σίδερο ατμού ΤΜΧ 1     

Πιστολάκι για τα μαλλιά επαγγελματικό ΤΜΧ 2     

Βραστήραςηλεκτρικός ανοξείδωτος ΤΜΧ 8     

Φούρνος Μικροκυμάτων ΤΜΧ 3     

Τοστιέρα ΤΜΧ 4     

Multi επαγγελματικό ΤΜΧ 2     

Κουζινομηχανή με κάδο άνω των 4 

λίτρων 

ΤΜΧ 
1 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Καρέκλες γραφείου υφασμάτινες με 

μπράτσα και ρόδες 
ΤΜΧ 4 

    

Γραφείο 120*60cm με μεταλλικά πόδια  ΤΜΧ 2     

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Επαγγελματική σκούπα βιολογικού 

καθαρισμού 
ΤΜΧ 

1     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Αλατιέρα-πιπεριέρα σετ ΤΜΧ 10     

Ζαχαριέρα ΤΜΧ 10     

Κουταλι φαγητου ανοξειδωτο 18-21cm ΤΜΧ 30     

Πιρούνι φαγητού ανοξείδωτο 18-21cm ΤΜΧ 30     

Μαχαίρι φαγητού ανοξείδωτο 
 

ΤΜΧ 

 

30 

    

Ποτήρια πλαστικά πολλαπλών χρήσεων 

330ml 

ΤΜΧ 
50 

    

Πιάτα βαθιά πολλαπλών χρήσεων 

πλαστικά 

ΤΜΧ 
40 

    

Πιάτα ρηχά πολλαπλών χρήσεων 

 

ΤΜΧ 

 

40 

    

Μπολ για ατομικές σαλάτες πολλαπλών 

χρήσεων πλαστικά 

 

ΤΜΧ 

 

40 

    

Φρουτιέρα μεταλλική ΤΜΧ 10     

Κανάτες νερού πλαστικές 1,5 λίτρου ΤΜΧ 20     

Θήκη για χαρτοπετσέτα πλαστική ΤΜΧ 20     
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Θερμός ανοξείδωτος με βαλβίδα και 

καπάκι-ποτήρι 0,500lit 

ΤΜΧ 
40 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Πετσέτες μπάνιου σετ (σώματος 

(70*140, Πετσέτες προσώπου) 

 

ΤΜΧ 
15 

    

Σετ κουρτινόξυλο μήκους 180cm από 

ξύλο 

 

ΤΜΧ 
2 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Βαλίτσα ταξιδιού ΤΜΧ 20     

Ομπρέλες βροχής ΤΜΧ 30     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Ι’: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Θερμοσίφωνες-μπόιλερ  80 lt ΤΜΧ 2     

Θερμοσίφωνες  80 lt ΤΜΧ 1     

Αποσκληρυντες αλάτων με φίλτρο 

χαλαζία 
ΤΜΧ 3 
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ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ ΙΑ’: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

φωτιστικά φθοριου (POWERLED 

φωτιστικό οροφής σκαφάκι φθορίου για 

δυο λάμπες led t8 120cm στεγανό ΙΡ65 

ΑΠΟ πολυκαρμπονατ 230v διπλής 

τροφοδοσίας P12745) 

ΤΜΧ 15 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

  

    

Φορητός υπολογιστής (laptop) 
 

ΤΜΧ 

 

1 

    

 Σκληροί δίσκοι εξωτερικοί 1ΤΒ 
 

ΤΜΧ 

 

3 

    

Desktop CPUQIntel Core i3-RAM:8GB  

SSD:240 GB-HDD 750  GB 
TMX 1 

    

Οθόνη Η/Υ ,LED HD ,18,5 ‘ έως  22 ‘ 

,μαυρη 
TMX 1 
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Ασύρματο πληκτρολόγιο  TMX 1     

Ενσύρματοποντίκι Microsoft Compact 

Optical Mouse 500 
TMX 1 

    

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek (οικιακή 

χρήση και μικρές επιχειρήσεις) 

 

ΤΜΧ 
4 

    

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek (οικιακή 

χρήση και μαθητές) 

 

ΤΜΧ 
3 

    

Antivirus ΤΜΧ 5     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΕΙΔΗ/ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Ανεμιστήρες 

δαπέδου 

50watt 

ΤΜΧ 
 

5 

    

Αερόθερμο  

2000 W 
ΤΜΧ 

 

5 

    

Φραπεδιερα 

100w 

 

ΤΜΧ 

 

3 

    

Φουρνάκι 

μικροκυμάτων 

20 l 

ΤΜΧ 1 

    

Κουρευτική 

μηχανή 

ανδρική 

 

ΤΜΧ 

 

1 

    

ψηστιέρα-

γκριλιερα 

1800w 

ΤΜΧ 2 
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Επιτοιχια βαση 

τηλεορασης 
 ΤΜΧ 

 

1 

    

Βραστήρας 

ηλεκτρικός 

ανοξείδωτος 

ΤΜΧ 
 

5 

    

Σκούπα 

ηλεκτρική 

χωρίς σακούλα 

 

ΤΜΧ 

 

1 

    

Φιλτρασκούπας  

Rowenta 

compact power 

cyclonic 

 

ΤΜΧ 

 

2 

    

Φιλτρασκούπας  

Rowenta 

xtreme power 

cyclonic 

 

ΤΜΧ 

 

3 

    

Κουζινακι- 

φουρνακι  
ΤΜΧ 1 

    

Πιστολάκι για 

τα μαλλιά 

επαγγελματικό 

ΤΜΧ 2   

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Καρέκλα μεταλλική (πράσινη) ΤΜΧ 5     

Καρέκλα μεταλλική (κόκκινη) ΤΜΧ 5     

Καρέκλα μεταλλική (κίτρινη) ΤΜΧ 5     

Συρταριέρα με 4 συρτάρια, με 

σκελετό και συρτάρια από 
ΤΜΧ 5     
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μοριοσανίδα σε φυσική ξύλου 

απόχρωση, με διαστάσεις 

(ΠxΒxΥ): 72x40x70 cm 

Παπουτσοθήκη Veloce 3 

θέσεων, από μοριοσανίδα σε 

απόχρωση καρυδιά ανοιχτή, 

διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 67x15x100 

cm 

ΤΜΧ 8 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Ποτήρια εμαγιέ ΤΜΧ 30     

Πιάτα εμαγιέ  διαμέτρου 24 

cm 
ΤΜΧ 20 

    

Κουταλι φαγητου ανοξειδωτο 

18-21cm 
ΤΜΧ 30 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ ΛΕΥΚΑ 

ΕΙΔΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Πετσέτες μικρές από 100% 

βαμβάκι, διαστάσεων 30x50-

40x70 

 

ΤΜΧ 40 

    

Πετσέτα σώματος από 100% 

βαμβάκι, διαστάσεων 70x1,40-

1,00x1,50 

 

ΤΜΧ 40 

    

Σεντόνια μονά από 100%, 

χρώματος εμπριμέ ή λευκά, όχι 

χρωματιστά   

 

ΤΜΧ 40 
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Μαξιλαροθήκες σετ 2 

τεμαχίων από 100% βαμβάκι 

εμπριμέ 

 

ΤΜΧ 
10 

    

Κουβέρτα πικέ μονή ΤΜΧ 30     

Προστατευτικό κατωσέντονο 

πετσετε 

ΤΜΧ 

30 

    

Στρώματα μονά με ελατήρια ΤΜΧ 30     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Βαλίτσα ταξιδιού ΤΜΧ 20     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Θ’ : ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Κάλυμμα λεκάνης ΤΜΧ 8     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΟΜΗ ΦΡΙΞΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 
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ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

Φορητός υπολογιστής (laptop) ΤΜΧ 2     

TOWER H/Y: CPU i5,RAM 

8gb,Δισκος 500 GB, 

κάρταγραφικών, κάρταήχου 

 

ΤΜΧ 
2 

    

MICROSOFT OFFICE 2016-

Greek (οικιακή χρήση και 

μικρές επιχειρήσεις) 

 

ΤΜΧ 
4 

    

MICROSOFT OFFICE 2016-

Greek (οικιακή χρήση και 

μαθητές) 

 

ΤΜΧ 
2 

    

Antivirus ΤΜΧ 8     

Πληκτρολόγια Η/Υ, με 

καλώδιο usb 

ΤΜΧ 
2 

    

Ποντίκια Η/Υ, με καλώδιο usb ΤΜΧ 4     

Οθόνη Η/Υ ,LED HD ,18,5 ‘ έως  

22 ‘ ,μαυρη 

ΤΜΧ 
2 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Πιστολάκι για τα μαλλιά 

επαγγελματικό 2200W 
ΤΜΧ 1 

    

Kινητατηλεφωναsmartphone(A

ndroid, RAM 4GB, 

Χωρητικότητα 64GB) 

 

ΤΜΧ 

 

1 

    

Ηλεκτρική σκούπα με κάδο, 

ισχύς άνω των 800W, χωρίς 

σακούλα, χωρητικότητα κάδου 

3 λίτρων, απόδοση 

καθαρισμού δαπέδου Α, 

απόδοση καθαρισμού  χαλιού 

ΤΜΧ 1 
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Β τουλάχιστον,  

Κουζινομηχανη με κάδο άνω 

των 4 λίτρων 
ΤΜΧ 1 

    

Ασύρματα Ηχεία (Ισχύς: 5W, 

Κανάλια: 2.0) 
ΤΜΧ 2 

    

Παιχνιδοκονσολα play station 

3 
ΤΜΧ 

 

1 

    

Παιχνιδοκονσολα play station 

4  
ΤΜΧ 1 

    

Tηλεχειριστήρια PS4 

(DualShock 4 Controller V2 Jet 

Black) 

ΤΜΧ 3 

    

ΤύποςΦορτιστή: Cable & Wall 

Adapter, Συνδεσιμότητα: micro 

USB 

 

ΤΜΧ 

 

2 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Επαγγελματικό Πλυντηριο 

ρούχων11 Kg 
ΤΜΧ 1 

    

Επαγγελματικό Στεγνωτηριο 

ρούχων15 Kg 
ΤΜΧ 1 

    

Πλυντήριο πιάτων 

(Επαγγελματικό Πλυντήριο 

Πιάτων / Ποτηριών) 

ΤΜΧ 1     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ ΛΕΥΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
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ΕΙΔΗ/ΧΑΛΙΑ ΦΠΑ(€) ΜΕ ΦΠΑ(€) ΦΠΑ(€) ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Χαλί 2,00χ3,00 διάφορα 

χρώματα και σχέδια 

ΤΜΧ 
5 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

φωτιστικά φθοριου 

(POWERLED φωτιστικό οροφής 

σκαφακι φθορίου για δυο 

λάμπες led T8 120cm στεγανό 

ιρ65 απο πολυκαρμπονατ 230v 

διπλής τροφοδοσίας P12745) 

ΤΜΧ 30 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4 (ΔΟΜΗ ΈΛΛΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΙΔΗ 

  

    

Desktop CPUQIntel Core i3-

RAM:8GB 

SSD:240 GB-HDD 750  GB 

TMX 1 
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Οθόνη Η/Υ ,LED HD ,15 ‘ έως  18,5΄ 

μαυρη 

 

TMX 
1 

    

Ασύρματο πληκτρολόγιο  TMX 1     

Ενσύρματοποντίκι 

Microsoft Compact Optical Mouse 

500 

 

TMX 
3 

    

Εξωτερικός σκληρός δίσκος 

χωρητικότητας 1ΤΒ 

 

TMX 
2 

    

USB Flash 64 GB TMX 2     

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek 

(οικιακή χρήση και μικρές 

επιχειρήσεις) 

 

TMX 
1 

    

Antivirus TMX 1     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων 

9kg 

TMX 
2 

    

Επαγγελματικό στεγνωτήριο 

ρούχων 9kg 

TMX 
1 

    

Επαγγελματικός φούρνος 

μικροκυμάτων 23 lit 

TMX 
2 

    

Επαγγελματική τοστιέρα μονή  

2000watt 

TMX 
2 

    

Πιστολακι μαλλιών 2200 watt TMX 2     

Βραστήρας ηλεκτρικός 

ανοξείδωτος 

 

TMX 

 

2 
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Επιτραπέζια μονή κεραμική εστία  

 1000watt 

 

TMX 
1 

    

Πολυκοπτης multi 500 watt 

 

TMX 
1 

    

Μιξερ χειρος TMX 2     

Ραβδομπλεντερ TMX 1     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Πόρτα laminate ανιγκρεκάσαοβάλ ΤΜΧ 3     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Επαγγελματική σκούπα 

βιολογικού καθαρισμού 
ΤΜΧ 

1     

Βραστήραςνερού 

 2000 Watt-10 lit 

TMX 
1 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

 
 

    

Κούπες μελαμίνης ΤΜΧ 45     

Πηρούνι φαγητου ανοξειδωτο 18-

21cm 

ΤΜΧ 
52 

    

Κουταλι φαγητου ανοξειδωτο 18- ΤΜΧ 52     
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21cm 

Σουρωτηρι ΤΜΧ 1     

Μπαριζ (σπατουλα) ΤΜΧ 2     

Φουεζ (αναδευτηρι) ΤΜΧ 2     

Φορμα κεικ 28cm ΤΜΧ 2     

Επιφανεια κοπης ξύλινη  ΤΜΧ 2     

Θερμός ανοξείδωτος με βαλβίδα 

και καπάκι-ποτήρι 0,500lit 

ΤΜΧ 
20 

    

Σετ μαχαίρια επαγγελματικά chef  

6-7τεμαχιων 

ΤΜΧ 
1 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Πετσέτες προσώπου από 100% 

βαμβάκι, διαστάσεων 30x50-

40x70 

ΤΜΧ 

26 

    

Πετσέτα σώματος από 100% 

βαμβάκι, διαστάσεων 70x1,40-

1,00x1,50 

ΤΜΧ 

26 

    

Σεντόνια μονά από 100% βαμβάκι 

(1,60*2,40), χρώματος εμπριμέ ή 

λευκά, όχι χρωματιστά   

 

ΤΜΧ 
35 

    

Μαξιλαροθήκες σετ 2 τεμαχίων 

από 100% βαμβάκι διάφορα 

χρώματα 

ΤΜΧ 

13 

    

Κουβέρτα πικέ μονή ΤΜΧ 20     

Κατωσέντονο με λάστιχο ΤΜΧ 26     
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(1,10*2,00) 100% βαμβάκι 

Σετ παπλωματοθηκη μονή 100% 

Βαμβάκι & μαξιλαροθήκη 
ΤΜΧ 26 

    

Προστατευτικό κάλυμμα 

στρώματος, πετσετέ, αδιάβροχο 

ΤΜΧ 26 
    

Πετσέτες κουζίνας 100% βαμβάκι ΤΜΧ 10     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Βαλίτσα ταξιδιού ΤΜΧ 10     

Ομπρέλες βροχής ΤΜΧ 20     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Ι’: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Σώμα καλοριφέρ μπάνιου 

κρεμάστρα 

πλατος:40cm υψος:160cm 

ΤΜΧ 

1 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

       

ΤΜΗΜΑ 5 (ΔΟΜΗ ΠΥΛΑΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 
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ΕΙΔΗ 

Πληκτρολόγια Η/Υ ασύρματα ΤΜΧ 10     

Ποντίκια Η/Υ ασύρματα ΤΜΧ 10     

Οθόνη Η/Υ ,LEDHD ,18,5 ‘ έως  22 ‘ 

,μαυρη 
ΤΜΧ 4 

    

TOWERH/Y:CPUi5,RAM 8gb,Δισκος 

500 

GB,καρταγραφικων,καρταηχου,wi

ndows 10 

TMX 2 

    

USB wifi Adaptor TMX 2     

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek 

(οικιακή χρήση και μικρές 

επιχειρήσεις) 

ΤΜΧ 

3 

    

MICROSOFT OFFICE 2016-Greek 

(οικιακή χρήση και μαθητές) 

ΤΜΧ 
1 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Βραστήραςηλεκτρικός 

ανοξείδωτος 
ΤΜΧ 3     

Ηλεκτρικό μπρίκι (με αποσπώμενη 

βάση) 400 ml 
ΤΜΧ 1     

Ηλεκτρική γκριλιέρα με 

αποσπώμενες πλάκες (29 x 23 cm) 

με αντικολλητική επίστρωση 

διπλής όψης grill / ίσιες και 

διακόπτη ON/OFF, 2000W. 

ΤΜΧ 1 

    

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΟΜΑΔΑ Γ:ΕΙΔΗ  ΈΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Καρέκλες  γραφείου με ροδάκια 

και μπράτσα 
ΤΜΧ 4 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Πιατο πλαστικο πολλαπλών 

χρήσεων 

ΤΜΧ 
60 

    

Πλαστικά ποτήρια (330ml) 

πολλαπλών χρήσεων 

 

ΤΜΧ 

 

120 

    

Ξύλινη κουτάλα μαγειρέματος ΤΜΧ 2     

Ξύλινη σπάτουλα μαγειρέματος ΤΜΧ 2     

Πλαστικά μπολπολλαπλών 

χρήσεων 

 

ΤΜΧ 

 

35 

    

Μπρίκι ανοξείδωτο (500ml) ΤΜΧ 2     

Μαχαίρια κοπής (σετ 6-7τμχ,σε 

διάφορα μεγέθη) 

ΤΜΧ 
1 

    

Μαντεμένιο τηγάνι 30cm ΤΜΧ 2     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Μαξιλάρι ύπνου45x65 ΤΜΧ 10     
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Παπλωματα μονά ΤΜΧ 10     

Σεντόνια με 

λάστιχο(κατωσέντονα),λευκά 

ΤΜΧ 
20 

    

Παπλωματοθηκες μονες 

(1,60*2,40) 

ΤΜΧ 
30 

    

Προστατευτικά 

στρώματος(αδιάβροχα) για μονό 

κρεββάτι 

ΤΜΧ 

30 

    

Σεντόνια μονά από 100%, 

χρώματος εμπριμέ ή λευκά, όχι 

χρωματιστά   

ΤΜΧ 

30 

    

Πετσετες μπανιου σωματος 100% 

βαμβάκι (70*140) 

ΤΜΧ 
20 

    

Πετσέτες προσώπου από 100% 

βαμβάκι, διαστάσεων 30x50-

40x70 

ΤΜΧ 

40 

    

Μαξιλαροθήκες σετ 2 τεμαχίων 

από 100% βαμβάκι διάφορα 

χρώματα 

ΤΜΧ 

15 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΙΒ’: ΈΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Καρέκλες κήπου  τύπου σκηνοθέτη 

(διας.57*54*88,50) με 

πλαστικοποιημένο κάθισμα 

 

ΤΜΧ 

 

18 

    

Τραπέζι κήπου ξύλινο 

πτυσσόμενο,120*70*72  

ΤΜΧ 
2 

    

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΤΜΗΜΑ 6 (ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

  

    

Φορητός υπολογιστής 

(laptop) 
ΤΜΧ 1 

 

 

   

Φωτοτυπικό μηχάνημα ΤΜΧ 1     

MICROSOFT OFFICE 2016-

Greek (οικιακή χρήση και 

μικρές επιχειρήσεις) 

ΤΜΧ 

5  

   

antivirus ΤΜΧ 7     

ΣΥΝΟΛΟ       

ΟΜΑΔΑ Β: 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΜΟΝΑΔ

Α 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Βραστήρας 

ηλεκτρικός 

ανοξείδωτος 

ΤΜΧ 2 

    

Πιστολάκι για τα 

μαλλιά 

επαγγελματικό 

ΤΜΧ 8 
    

20PROC006839088 2020-06-10



Σελίδα152 

 
 

 

 

 

 

 

2200W 

Ηλεκτρική σκούπα με 

κάδο 

ΤΜΧ 

1 

    

Τοστιέρα Γκριλιέρα ΤΜΧ 1     

Φραπεδιέρα ΤΜΧ 2     

Καφετιέρα γαλλικού ΤΜΧ 1     

Φούρνος 

μικροκυμάτων 

τουλάχιστον 20lt 

ΤΜΧ 

1 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ 

ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΜΟΝΑΔ

Α 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Ξύλινο τραπέζι 

(τουλάχιστον 140 Χ 

80 Χ 70) σετ με έξι 

καρέκλες 

ΤΜΧ 2 

 

 

   

Καρέκλες επισκέπτη 

(με δερματίνη, όχι 

ύφασμα) 

ΤΜΧ 3 

 

 

   

Καρέκλες γραφείου 

(με δερματίνη, όχι 

ύφασμα) 

ΤΜΧ 5 
    

Ράντζο- Κρεβάτι 

επισκέπτη ΤΜΧ 5 
 

   

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΟΜΑΔΑ Δ’: ΕΙΔΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Ντουλάπα 2φυλλη 

μεταλλική 90x40x90cm με 2 

ράφια 

 

ΤΜΧ 

6     

ΣΥΝΟΛΟ       

ΟΜΑΔΑ Ε: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  
    

Επαγγελματική σκούπα 

βιολογικού καθαρισμού 
ΤΜΧ 

1     

ΣΥΝΟΛΟ       

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ΛΕΥΚΑ 

ΕΙΔΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Σεντόνια μονά από 100%, 

χρώματος εμπριμέ ή λευκά, 

όχι χρωματιστά   

ΤΜΧ 30 

    

Κουβέρτα fleece μονή  
 

ΤΜΧ 
30 

    

Παπλωματοθηκες μονες 

λευκές(1,60*2,40) 

 

ΤΜΧ 
15 
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ΤΜΗΜΑ 7 (ΑΘΗΝΑ) 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

  

    

Σκληρός δίσκος SSD 2,5 

ιντσών με πρωτόκολλο 

επικοινωνίας SATA 3, 

χωρητικότητας 250GB, 

ταχύτητα ανάγνωσης 

520MB/s και εγγραφής 

400MB/s τουλάχιστον 

ΤΜΧ 8 

    

Εξωτερικός σκληρός δίσκος 

2,5 ιντσών χωρητικότητας 

1TΒ με συνδεσιμότητα USB 

2.0 και USB 3.0 και ρυθμό 

μεταφοράς δεδομένων 

5Gbit/sec 

ΤΜΧ 1 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

Πετσέτες μπάνιου σώματος 

100% βαμβάκι (70*140) 

 

ΤΜΧ 
30 

    

Μαξιλαροθήκες σετ 2 

τεμαχίων από 100% 

βαμβάκι διάφορα χρώματα 

ΤΜΧ 

15 

    

Προστατευτικό κάλυμμα 

στρώματος, πετσετέ, 

αδιάβροχο 

 

ΤΜΧ 

 

30 

    

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Κλιματιστικό τοίχου τύπου 

Inverter ψυκτικής 

απόδοσης 9000 BTW 

κατάλληλο για χώρους 

13τμ-18τμ ενεργειακής 

κλάσης Α+ τουλάχιστον 

ΤΜΧ 1 

    

Στεγνωτήριο χωρητικότητας 

8 kg με 8-15 προγράμματα, 

ενεργειακής κατανάλωσης 

τουλάχιστον Α++ και 

διαστάσεις 85x65x60 το 

πολύ 

 

 

ΤΜΧ 

 

1 

    

Ασύρματο τηλέφωνο με 

αναγνώριση κλήσης, 

ανοιχτή ακρόαση και 

λειτουργία εκτός ρεύματος 

 

ΤΜΧ 2 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Επαγγελματική σκούπα 

βιολογικού καθαρισμού 
ΤΜΧ 

1     

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ’: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Πιάτοβαθύpc 

(polycarbonate) ήμελαμίνης 

25-28cm 

ΤΜΧ 40 

    

Πιάτο ρηχό PC 

(Polycarbonate) κατάλληλο 

για μικροκύματα 25-28cm  

 

ΤΜΧ 

 

40 

    

Ποτήρι νερού σωλήνας 

διάφανο πλαστικό pc 

(polycarbonate) 320ml 

ΤΜΧ 40 

    

Κουταλι φαγητου 

ανοξειδωτο 18-21cm 
ΤΜΧ 40 

    

Πιρούνι φαγητού 

ανοξείδωτο 18-21cm 

ΤΜΧ 
40 

    

Δοχείο gastronom 

ανοξείδωτο (inox) 

κατηγορίας 2/3 και 

διαστάσεων 35x32,5cm  με 

200mm βάθος TMX 3 

    

Καπάκι για δοχείο 

gastronom ανοξείδωτο 

(inox) κατηγορίας 2/3 και 

διαστάσεων 35x32,5cm ΤΜΧ 3 

    

Ταπερ αεροστεγές από pc 

(Polycarbonate) κατηγορίας 

1/3 και διαστάσεων 

32,5x17,3cm με βάθος 

150mm και αντίστοιχο 

καπάκι ΤΜΧ 3 

    

Ανοιχτήρι κονσέρβας 

πεταλουδα ανοιξειδωτο 

(ινοχ) 

ΤΜΧ 

1 
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Αποφλοιωτής πέταλο ΤΜΧ 1     

Σπάτουλα ράγας 

ανοξείδωτη (ινοχ) χωρίς 

τρύπες 35cm ΤΜΧ 2 

    

Μαχαίρι chef με λεπίδα 

20cm ΤΜΧ 2 

    

Μαχαίρι κουζίνας μυτερό 

οδοντωτό με λεπίδα 10cm ΤΜΧ 2 

    

Θερμός κανάτα μεταλλική 

χωρητικότητάς 2lt 

 

ΤΜΧ 
2 

    

Μαχαιρι βουτυρου 

ανοξειδωτο 18-21cm 

 

ΤΜΧ 
56 

    

Πιατο πλαστικο μιας 

χρησης 

ΤΜΧ 
400 

    

Ποτηρι πλαστικο μιας 

χρησης 

ΤΜΧ 
400 

    

Κουταλι πλαστικο μιας 

χρησης 

ΤΜΧ 
400 

    

πιρουνι πλαστικο μιας 

χρησης 

ΤΜΧ 
400 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ 

ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ΛΕΥΚΑ 

ΕΙΔΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Μαξιλάρι ύπνου45x65 ΤΜΧ 10     

Κουβέρτα πικέ από ΤΜΧ 15     
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βαμβάκι μονή λευκή 

Παπλωματοθηκες μονες 

λευκές(1,60*2,40) 

ΤΜΧ 
15 

    

Πετσέτες μπάνιου σετ 

(σώματος 70*140, Πετσέτες 

προσώπου) 

ΤΜΧ 

20 

    

Μαξιλαροθηκες σετ 2 τμχ 

λευκές 100% βαμβάκι 

ΤΜΧ  

25 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΤΜΗΜΑ8 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΟΙΚΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 
  

    

Φορητός υπολογιστής 

(laptop) 
ΤΜΧ 1 

    

Ποντίκι υπολογιστή 

ασύρματο 
ΤΜΧ 5 

    

Πληκτρολόγιο ασύρματο ΤΜΧ 5     

USB 32gb ΤΜΧ 3     

 Σκληρός δίσκος εξωτερικός 

1ΤΒ 
ΤΜΧ 1 

    

Οθόνη Η/Υ ,LEDHD ,17 “ 

έως  19’’,μαυρη 

TMX 
5 

    

TOWERH/Y:CPUi5,RAM 

8gb,Δισκος 500 

TMX 3     
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GB,καρταγραφικων,καρταη

χου, 

windows 10 

MICROSOFT OFFICE 2016-

Greek (οικιακή χρήση και 

μικρές επιχειρήσεις) 

ΤΜΧ 

4 

    

Antivirus ΤΜΧ 4     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Kινητατηλεφωναsmartphon

e (Android, RAM 6GB, 

Χωρητικότητα64GB) 

ΤΜΧ 

1 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Φωτοτυπικό μηχάνημα ΤΜΧ 1     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 Βεβαιώνω ότι  η  προσφορά μου ισχύει για  6 (έξι) μήνες  μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολή της.  

 

 

Τόπος …………………..  Ημερομηνία ………………………. 
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Υπογραφή 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς   

 

ΠΡΟΣ  

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του …………………………………………………. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Συμμόρφωση ως προς τους όρους της Διακήρυξης 13/2020για 

τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους προμήθειας 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Η/Υ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ,   ΕΙΔΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ, 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

ΝΑΙ  

 

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΝΑΙ  

ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 
ΝΑΙ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΝΑΙ  

ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΝΑΙ  

ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

ΝΑΙ  

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
ΝΑΙ  

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

ΝΑΙ 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

 

 

ΝΑΙ 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΑΙ  
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ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΝΑΙ  

ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

ΝΑΙ 

 

ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

 

ΝΑΙ 

 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
 

ΝΑΙ 

 

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΡΙΞΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

 

ΝΑΙ 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΑΙ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΝΑΙ  

ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΝΑΙ  
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ΤΜΗΜΑ 4: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΝΑΙ  

ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 
ΝΑΙ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

ΝΑΙ 

 

ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

ΝΑΙ 

 

ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

 

ΝΑΙ 

 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
 

ΝΑΙ 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 
 

ΝΑΙ 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΝΑΙ  
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ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΝΑΙ  

ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 
 

ΝΑΙ 

 

ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

ΝΑΙ 

 

ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

 

ΝΑΙ 

 

ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ 
 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 6: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΑΙ  

ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 
 

ΝΑΙ 

 

ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΛΩΝ 

 

ΝΑΙ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

ΝΑΙ 

 

ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 
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ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΝΑΙ 

 

ΤΜΗΜΑ 7: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΑΙ  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΝΑΙ  

 ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΝΑΙ  

ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 8: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΟΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

ΝΑΙ  
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΝΑΙ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

Βεβαιώνω ότι  η  προσφορά μου ισχύει για 6(έξι) μήνες από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της. 

 Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις  τεχνικές 

προδιαγραφές για την παροχή των ως άνω προμηθειών . 

 

Τόπος …………………..  Ημερομηνία ………………………. 

 

Υπογραφή  

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα  Εγγυητικής  Επιστολής Καλής Εκτέλεσης   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: Προς: Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 

«ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» ( οδός Μαυρομματαίων 

αριθ. 43 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10434  - ΑΦΜ 090193521 - Δ’ ΔΟΥ Αθηνών )  
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Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα 

επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 

.............................., 

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, 

ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών 

προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή 

κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της/ των Ομάδα/ες  

…………………………………………………………..……… του Τμήματος /ων 

………………………………………………………………………………………../ της υπ’ αριθ 

.................... σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

(Η/Υ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ,   ΕΙΔΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ, ΛΕΥΚΑ 

ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 13/2020 

Διακήρυξη της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από 

την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας 

απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν 

δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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