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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ  

Τμήμα Προμηθειών  

Ταχυδρομική διεύθυνση Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής 

Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή 

Πόλη ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 69100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL511 

Τηλέφωνο +30 2531039003, 2531039004, 2531039005 

2551030933 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  vangelin@admin.duth.gr 

dkyriaka@affil.duth.gr 

mkasapi@affil.duth.gr 

stsomp@admin.duth.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασιλεία Παγώνα Αγγελίνα, Δέσποινα 

Κυριακαρέλη, Μαρίνα Κασάπη, Σωτήρης 

Τσομπανούδης 

όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 

14:00 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://supplies.duth.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Πανεπιστήμιο, που αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή του 

Παραρτήματος Ι του ν. 4412/2016 και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (υποτομέας Νομικά Πρόσωπα 

Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

mailto:vangelin@admin.duth.gr
mailto:vangelin@admin.duth.gr
mailto:%0Bdkyriaka@affil.duth.gr
mailto:mkasapi@affil.duth.gr
mailto:stsomp@admin.duth.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην 

προαναφερθείσα διεύθυνση. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και υπό τις 

προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας διακήρυξης.   

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του έτους 2021. Η δαπάνη θα βαρύνει: 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΗ/ ΤΜΗΜΑ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΕ ΑΑΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 

ΜΕ ΦΠΑ € 

ΟΜΑΔΑ 1 Τμήμα Νομικής 4121_01_01 345 1.677,37 € 2.079,94 € 

ΟΜΑΔΑ 2 Τμήμα Ιστορίας - Εθνολογίας 4121_03_01 346 935,04 € 1.159,45 € 

ΟΜΑΔΑ 3 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ ) 
4121_02_01 347 1.199,68 € 1.487,60 € 

ΟΜΑΔΑ 4 Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 4121_04_01 348 5.805,00 € 7.198,20 € 

ΟΜΑΔΑ 5 
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και 

Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 
4121_07_01 349 1.455,00 € 1.804,20 € 

ΟΜΑΔΑ 6 Τμήμα Ιατρικής 4121_10_01 350 6.132,64 € 7.604,47 € 

ΟΜΑΔΑ 7 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 
4121_11_01 351 2.078,22 € 2.577,00 € 

ΟΜΑΔΑ 8 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης 

στην Προσχολική Ηλικία 
4121_12_01 352 2.500,00 € 3.100,00 € 

ΟΜΑΔΑ 9 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & 

Γενετικής 
4121_13_01 353 2.955,93 € 3.665,35 € 

ΟΜΑΔΑ 

10 
Τμήμα Οικονομικών επιστημών 4121-15-01 354 5.032,26 € 6.240,00 € 

ΟΜΑΔΑ 

11 

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
4121_16_01 355 4.184,00 € 5.188,16 € 

ΟΜΑΔΑ 

12 
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 4121_17_01 356 4.448,39 € 5.516,00 € 

ΟΜΑΔΑ 

13 
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 4121_18_01 357 4.077,42 € 5.056,00 € 

ΟΜΑΔΑ 

14 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 4121-19-01 358 3.570,00 € 4.426,80 € 

ΟΜΑΔΑ 

15 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 4121_20_01 359 9.182,36 € 11.386,13 € 
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ΟΜΑΔΑ 

16 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών 
4121_21_01 360 8.074,63 € 10.012,54 € 

ΟΜΑΔΑ 

17 
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 4121_22_01 361 2.248,77 € 2.788,48 € 

ΟΜΑΔΑ 

18 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 4121_24_01 362 3.849,00 € 4.772,76 € 

ΟΜΑΔΑ 

19 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 4121_27_01 363 9.540,81 € 11.830,60 € 

ΟΜΑΔΑ 

20 

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & 

Διοίκησης 
4121_28_01 364 10.929,85 € 13.553,01 € 

ΟΜΑΔΑ 

21 
Κοσμητεία Επιστημών Αγωγής 4121_26_00 365 378,87 € 469,80 € 

ΟΜΑΔΑ 

22 
Κοσμητεία Επιστημών Υγείας 4121_31_00 366 500,00 € 620,00 € 

ΟΜΑΔΑ 

23 
Κεντρική Βιβλιοθήκη 4121-00-00 367 418,92 € 519,46 € 

ΟΜΑΔΑ 

24 

Γενικές ανάγκες του Δ.Π.Θ. 7123α 
368 

19.980,00 € 24.775,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ  111.154,17 € 137.831,17 € 

   

 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας 

του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των σχολών, τμημάτων, 

εργαστηρίων, κλινικών, υπηρεσιών και βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής ανά  τμήμα (είδος). 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

Α/Α 

Είδος 
Είδος προς προμήθεια CPV Περιγραφή CPV 

1 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

30213300-8 
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

2 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής Υψηλών 

Επιδόσεων 

30213300-8 
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

3 

Οθόνη Επιτραπέζιου 

Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή 

30231310-3 Επίπεδες οθόνες 

4 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής με Οθόνη 

30214000-2 Σταθμοί εργασίας 
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5 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής Υψηλών 

Επιδόσεων με Οθόνη 

30214000-2 Σταθμοί εργασίας 

6 
Φορητός Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 
30213100-6 

Φορητοί επιτραπέζιοι 

μικροϋπολογιστές 

7 

Φορητός Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής Υψηλών 

Επιδόσεων 

30213100-6 
Φορητοί επιτραπέζιοι 

μικροϋπολογιστές 

8 
Εκτυπωτής Μονόχρωμος 

A4 
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 

9 Εκτυπωτής Έγχρωμος A4 30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 

10 Πολυμηχάνημα 30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 

11 
Μονάδα αδιάλειπτης 

παροχής ενέργειας (UPS) 
31154000-0 

Αδιάλειπτα τροφοδοτικά 

ρεύματος 

12 Τάμπλετ 30213100-6 
Φορητοί επιτραπέζιοι 

μικροϋπολογιστές 

13 Ποντίκι Ασύρματο 30230000-0 
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

14 
Κάμερα Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή 
30237240-3 Κάμερες ιστού 

15 Κάμερα Ιστού 30237240-3 Κάμερες ιστού 

16 
Πληκτρολόγιο και 

ποντίκι ενσύρματο 
30237460-1 

Ενσύρματο πληκτρολόγιο και 

ποντίκι 

17 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30233100-2 

Μονάδα αποθήκευσης 

δεδομένων Η/Υ 

18 
Φορητός Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 
30213100-6 

Φορητοί επιτραπέζιοι 

μικροϋπολογιστές 

19 Barcode Scanner χειρός 38520000-6 Σαρωτές χειρός 

20 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 2TB 
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 

21 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 

22 Μνήμη για laptop 30236111-3 
Δυναμική μνήμη τυχαίας 

προσπέλασης (DRAM) 

23 

Συσκευές ανάγνωσης 

ή/και αντιγραφής 

σύμπυκνων δίσκων (CD) 

και ψηφιακών 

βιντεοδίσκων (DVD) 

Εξωτερική μονάδα 

οπτικού δίσκου 

30233153-8 

Συσκευές ανάγνωσης ή/και 

αντιγραφής σύμπυκνων 

δίσκων (CD) και ψηφιακών 

βιντεοδίσκων (DVD) 
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24 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

25 Type-C Docking station 30237132-3 
Διεπαφές καθολικού 

σειριακού αγωγού (USB) 

26 Μηχανικό πληκτρολόγιο 30237461-8 
Προγραμματιζόμενα 

πληκτρολόγια 

27 
Αντάπτορας HDMI σε 

VGA 
30236000-2 

Ποικίλος εξοπλισμός 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

28 
Scanner φορητό έγχρωμο 

με wifi 
3852000-6 σαρωτές 

29 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

30 Πληκτρολόγιο 30237461-8 
Προγραμματιζόμενα 

Πληκτρολόγια 

31 Τάμπλετ 30213100-6 
Φορητοί επιτραπέζιοι 

μικροϋπολογιστές 

32 
Εξωτερικός Σκληρός 

Δίσκος SSD 
30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

33 
Εσωτερικός σκληρός 

δίσκος HDD 
30233132-5 

Μηχανισμοί ανάγνωσης 

σκληρού δίσκου 

34 Mητρική κάρτα 30237140-2 Μητρικές πλακέτες 

35 Μνήμη RAM 30236110-6 
Μνήμη τυχαίας προσπέλασης 

(RAM) 

36 
Κεντρική Μονάδα 

Επεξεργασίας CPU 
30211500-6 

Κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας CPU 

37 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

38 
Εσωτερικός σκληρός 

δίσκος SSD 
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 

39 

Εξωτερική κάρτα 

αποθήκευσης δεδομένων 

microSD 

30233180-6 
Μονάδες αποθήκευσης 

μνήμης φλας 





 

Σελίδα 9 
 

 

40 
Εξωτερικός Σκληρός 

Δίσκος 
30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

41 web camera 30230000-0 
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

42 Ασύρματο ποντίκι 30237410-6 
Ποντίκια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

43 
Σκληρός Δίσκος SSD 

1TB 
30233132-5 

Μηχανισμοί ανάγνωσης 

σκληρού δίσκου 

44 Φορητός σαρωτής χειρός 38520000-6 Σαρωτές 

45 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 

46 Κάμερα web 30237240-3 Κάμερες ιστού 

47 

Οθόνη Υπολογιστή 27" 

με ενσωματωμένη 

κάμερα 

30231310-3 Επίπεδες οθόνες 

48 Οθόνες αφής 30231320-6 Οθόνες αφής 

49 
ψηφιακή γραφίδα οθόνης 

αφής 
30231320-6 Οθόνες αφής 

50 

Οθόνες αφής / ταμπλέτα 

σχεδίασης  / Ταμπλέτα 

Σχεδίασης 

30231320-6 Οθόνες αφής 

51 
Εξωτερική κάμερα 

υπολογιστή 
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 

52 
Κάμερα Τηλεδιάσκεψης 

για Η/Υ 
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 

53 Κάμερα ιστού (WebCam) 30237240-3 Κάμερες Ιστού 

54 Κάμερα 30237240-3 Κάμερα ιστού 

55 Web Camera 38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 

56 Ποντίκι  Η/Υ 30237410-6 
Ποντίκια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

57 

Φορητό σύστημα 

μικροφώνου-μεγαφώνου 

USB για τηλεσυνεργασία 

32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 

58 Τάμπλετ 30213200-7 

Φορητοί υπολογιστές για την 

εισαγωγή χειρόγραφου 

κειμένου με τη χρήση 

γραφίδας 
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59 
Eξωτερικός σκληρός 

Δίσκος 
30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

60 Τάμπλετ 30213200-7 

Φορητοί υπολογιστές για την 

εισαγωγή χειρόγραφου 

κειμένου με τη χρήση 

γραφίδας 

61 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30233100-2 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 

62 Τάμπλετ 30213200-7 

Φορητοί υπολογιστές για την 

εισαγωγή χειρόγραφου 

κειμένου με τη χρήση 

γραφίδας 

63 Τάμπλετ 30213200-7 

Φορητοί υπολογιστές για την 

εισαγωγή χειρόγραφου 

κειμένου με τη χρήση 

γραφίδας 

64 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

65 
Μέσο αποθήκευσης 

μνήμης 
30234500-3 Μέσο αποθήκευσης μνήμης 

66 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30233100-2 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 

67 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30233100-2 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 

68 

Μηχανισμοί ανάγνωσης 

σκληρού δίσκου 

(Docking Station 

Σκληρών Δίσκων) 

30233132-5 
Μηχανισμοί ανάγνωσης 

σκληρού δίσκου 

69 

Σύγχρονη δυναμική 

μνήμη τυχαίας 

προσπέλασης 

30236113-7 

Σύγχρονη δυναμική μνήμη 

τυχαίας προσπέλασης 

(SDRAM) 

70 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής Υπερ  

Υψηλών Απαιτήσεων 

30213300-8 
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

71 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

30213300-8 
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

72 Σκληρός δίσκος 30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 
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73 Σκληρός δίσκος 30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

74 
Μονάδα αδιάλειπτης 

παροχής ενέργειας (UPS) 
31154000-0 

Αδιάλειπτα τροφοδοτικά 

ρεύματος 

75 Βιντεοπροβολέας 38652120-7 Βιντεοπροβολείς 

     

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

α/α 
Είδος/Υπηρεσία 

προς προμήθεια 
Τεμάχια 

Τιμή 

τεμαχίου 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 

ανά 

Τεμάχιο 

Σύνολο 

τιμής 

τεμαχίων 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολικό 

ΦΠΑ 

Σύνολο τιμής 

τεμαχίων 

(με ΦΠΑ) 

1 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

8 595,00 142,80 4.760,00 1.142,40 5.902,40 

2 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

Υψηλών Επιδόσεων 

5 860,00 206,40 4.300,00 1.032,00 5.332,00 

3 

Οθόνη Επιτραπέζιου 

Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή 

39 145,00 34,80 5.655,00 1.357,20 7.012,20 

4 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής με 

Οθόνη 

4 740,00 177,60 2.960,00 710,40 3.670,40 

5 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

Υψηλών Επιδόσεων 

με Οθόνη 

13 1.005,00 241,20 13.065,00 3.135,60 16.200,60 

6 

Φορητός 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

17 750,00 180,00 12.750,00 3.060,00 15.810,00 

7 

Φορητός 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

Υψηλών Επιδόσεων 

26 900,00 216,00 23.400,00 5.616,00 29.016,00 

8 
Εκτυπωτής 

Μονόχρωμος A4 
20 220,00 52,80 4.400,00 1.056,00 5.456,00 

9 
Εκτυπωτής 

Έγχρωμος A4 
18 350,00 84,00 6.300,00 1.512,00 7.812,00 

10 Πολυμηχάνημα 19 500,00 120,00 9.500,00 2.280,00 11.780,00 

11 

Μονάδα αδιάλειπτης 

παροχής ενέργειας 

(UPS) 

37 88,71 21,29 3.282,27 787,74 4.070,01 

12 Τάμπλετ 1 520,61 124,95 520,61 124,95 645,56 
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13 Ποντίκι Ασύρματο 1 34,60 8,30 34,60 8,30 42,90 

14 

Κάμερα 

Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή 

1 42,60 10,22 42,60 10,22 52,82 

15 Κάμερα Ιστού 2 48,39 11,61 96,78 23,23 120,01 

16 
Πληκτρολόγιο και 

ποντίκι ενσύρματο 
1 24,19 5,81 24,19 5,81 30,00 

17 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
3 40,32 9,68 120,96 29,03 149,99 

18 

Φορητός 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

1 950,00 228,00 950,00 228,00 1.178,00 

19 
Barcode Scanner 

χειρός 
3 80,50 19,32 241,50 57,96 299,46 

20 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 2TB 
2 80,65 19,36 161,30 38,71 200,01 

21 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
1 64,50 15,48 64,50 15,48 79,98 

22 Μνήμη για laptop 1 66,00 15,84 66,00 15,84 81,84 

23 

Συσκευές 

ανάγνωσης ή/και 

αντιγραφής 

σύμπυκνων δίσκων 

(CD) και ψηφιακών 

βιντεοδίσκων 

(DVD) Εξωτερική 

μονάδα οπτικού 

δίσκου 

1 31,50 7,56 31,50 7,56 39,06 

24 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
1 228,00 54,72 228,00 54,72 282,72 

25 
Type-C Docking 

station 
1 300,00 72,00 300,00 72,00 372,00 

26 
Μηχανικό 

πληκτρολόγιο 
1 160,00 38,40 160,00 38,40 198,40 

27 
Αντάπτορας HDMI 

σε VGA 
2 12,02 2,88 24,04 5,77 29,81 

28 
Scanner φορητό 

έγχρωμο με wifi 
1 215,00 51,60 215,00 51,60 266,60 

29 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
1 55,00 13,20 55,00 13,20 68,20 

30 Πληκτρολόγιο 1 144,35 34,64 144,35 34,64 178,99 

31 Τάμπλετ 1 482,00 115,68 482,00 115,68 597,68 

32 
Εξωτερικός Σκληρός 

Δίσκος SSD 
1 108,00 25,92 108,00 25,92 133,92 

33 

Εσωτερικός 

σκληρός δίσκος 

HDD 

1 64,51 15,48 64,51 15,48 79,99 
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34 Mητρική κάρτα 1 68,55 16,45 68,55 16,45 85,00 

35 Μνήμη RAM 1 36,29 8,71 36,29 8,71 45,00 

36 
Κεντρική Μονάδα 

Επεξεργασίας CPU 
1 145,16 34,84 145,16 34,84 180,00 

37 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
2 130,00 31,20 260,00 62,40 322,40 

38 
Εσωτερικός 

σκληρός δίσκος SSD 
1 53,20 12,77 53,20 12,77 65,97 

39 

Εξωτερική κάρτα 

αποθήκευσης 

δεδομένων microSD 

1 35,00 8,40 35,00 8,40 43,40 

40 
Εξωτερικός Σκληρός 

Δίσκος 
9 80,00 19,20 720,00 172,80 892,80 

41 web camera 4 40,31 9,67 161,24 38,70 199,94 

42 Ασύρματο ποντίκι 4 21,00 5,04 84,00 20,16 104,16 

43 
Σκληρός Δίσκος 

SSD 1TB 
4 104,76 25,14 419,04 100,57 519,61 

44 
Φορητός σαρωτής 

χειρός 
1 120,00 28,80 120,00 28,80 148,80 

45 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
1 70,00 16,80 70,00 16,80 86,80 

46 Κάμερα web 1 36,00 8,64 36,00 8,64 44,64 

47 

Οθόνη Υπολογιστή 

27" με 

ενσωματωμένη 

κάμερα 

1 550,00 132,00 550,00 132,00 682,00 

48 Οθόνες αφής 1 1.439,52 345,48 1.439,52 345,48 1.785,00 

49 
ψηφιακή γραφίδα 

οθόνης αφής 
1 161,29 38,71 161,29 38,71 200,00 

50 

Οθόνες αφής / 

ταμπλέτα σχεδίασης  

/ Ταμπλέτα 

Σχεδίασης 

1 800,00 192,00 800,00 192,00 992,00 

51 
Εξωτερική κάμερα 

υπολογιστή 
2 40,00 9,60 80,00 19,20 99,20 

52 

Κάμερα 

Τηλεδιάσκεψης για 

Η/Υ 

4 65,00 15,60 260,00 62,40 322,40 

53 
Κάμερα ιστού 

(WebCam) 
1 108,87 26,13 108,87 26,13 135,00 

54 Κάμερα 1 40,32 9,68 40,32 9,68 50,00 

55 Web Camera 1 54,03 12,97 54,03 12,97 67,00 

56 Ποντίκι  Η/Υ 1 13,71 3,29 13,71 3,29 17,00 

57 

Φορητό σύστημα 

μικροφώνου-

μεγαφώνου USB για 

τηλεσυνεργασία 

1 92,74 22,26 92,74 22,26 115,00 

58 Τάμπλετ 1 191,93 46,06 191,93 46,06 237,99 
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59 
Eξωτερικός σκληρός 

Δίσκος 
9 54,03 12,97 486,27 116,70 602,97 

60 Τάμπλετ 1 409,68 98,32 409,68 98,32 508,00 

61 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
1 64,52 15,48 64,52 15,48 80,00 

62 Τάμπλετ 1 409,38 98,25 409,38 98,25 507,63 

63 Τάμπλετ 1 443,54 106,45 443,54 106,45 549,99 

64 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
11 75,00 18,00 825,00 198,00 1.023,00 

65 
Μέσο αποθήκευσης 

μνήμης 
1 483,79 116,11 483,79 116,11 599,90 

66 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
4 76,00 18,24 304,00 72,96 376,96 

67 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
1 141,30 33,91 141,30 33,91 175,21 

68 

Μηχανισμοί 

ανάγνωσης σκληρού 

δίσκου (Docking 

Station Σκληρών 

Δίσκων) 

1 33,00 7,92 33,00 7,92 40,92 

69 

Σύγχρονη δυναμική 

μνήμη τυχαίας 

προσπέλασης 

1 161,50 38,76 161,50 38,76 200,26 

70 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής Υπερ  

Υψηλών 

Απαιτήσεων 

1 1.281,50 307,56 1.281,50 307,56 1.589,06 

71 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

1 500,00 120,00 500,00 120,00 620,00 

72 Σκληρός δίσκος 1 150,00 36,00 150,00 36,00 186,00 

73 Σκληρός δίσκος 1 160,00 38,40 160,00 38,40 198,40 

74 

Μονάδα αδιάλειπτης 

παροχής ενέργειας 

(UPS) 

1 492,00 118,08 492,00 118,08 610,08 

75 Βιντεοπροβολέας 2 2.150,00 516,00 4.300,00 1.032,00 5.332,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

  

111.154,17 26.677,00 137.831,17 

 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού, αλλά 

για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων του τμήματος. 

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ανά είδος ποσότητας θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 137.831,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 111.154,17 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα (είδος). 

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: 

Α. Τις διατάξεις: 

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα το Κεφάλαιο ΙΑ΄ «Ψηφιακή διαφάνεια – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», άρθρα 75-83, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του ν. 4605/2019 (Α' 52) “Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 – Προσθήκη νέων 

άρθρων”,  

 του ν. 4608/2019 (Α' 66)  “Ελληνική Αναπτυξιακή τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 

Επενδύσεων  και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 4497/2017 (Α’ 171/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις 

του άρθρου 107, με το οποίο τροποποιούνται τα άρθρα 18, 37, 67, 72, 73, 74, 80, 91, 92, 100, 

103, 104, 105, 119, 121, 127, 200, 205, 221, 258, 259, 297, 302, 305, 306, 331, 340, 346, 377 

και 379 του ν. 4412/2016, 

 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», 

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

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

 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 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει,   

 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» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  
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 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 

διατάξεις», του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου 

Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει,  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π., 

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

και ισχύει, 

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

στοιχεία” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 την ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 

 την ΥΑ 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/23-5-2017) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 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. 

Επίσης: 

 Την αριθ.89/1/20-9-2018 (αριθ. ΦΕΚ 4507/12-10-2018 τ.Β’) απόφαση της Συγκλήτου και οι 

τροποποιήσεις αυτής, στο οποίο δημοσιεύτηκε ο καθορισμός του τομέα ευθύνης και των 

επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης. 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/48403/1870/21.05.2021 (αριθ. 2/49/20.05.2021) με ΑΔΑ: 

6ΡΛΞ46ΨΖΥ1-ΜΜΟ απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ, σχετικά με την έγκριση προκήρυξης 

του διαγωνισμού. 

 Το αναρτημένο και εγκεκριμένο αίτημα στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, με ΑΔΑΜ 

21REQ008642216 2021-05-21 (ΑΔAM πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ: 

21REQ008583051  2021-05-11). 
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1.5 Προθεσμία υποβολής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 24η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 

άνω συστήματος, την 29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α.       Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αριθμό: 132578 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.   

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην παραγράφου 3 του 

άρθρου 76 του ν. 4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL): http://supplies.duth.gr.  

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο (σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.3548/2007, & του Ν.4412, άρθρ.379, παρ.10,12). 

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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 Η με αριθ. συνεδρίασης 2/49/20.05.2021 (αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/48403/1870/21.05.2021) 

απόφαση της Συγκλήτου για την έγκριση της πίστωσης και της προκήρυξης του διαγωνισμού. 

 Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 

και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στη σχετική 

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία 

είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 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 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. 

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 στην 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. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της 

παρ. 1 του άρθρου 14 τυ 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.Σ.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. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται 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 
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περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

Για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων και όχι δεσμευτικά, παρέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης. 

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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ένωση οικονομικών φορέων, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει αυτοί να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, για την καλή εκτέλεση της 

σύμβασης. 

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 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 

2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων 

προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης των 

τμημάτων (ειδών)  για τα οποία υποβάλλουν προσφορά, εκτός ΦΠΑ. 

Για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων και όχι δεσμευτικά, παρέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
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2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την 

παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 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: 

2.2.3.1. 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) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση),  

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

δωροδοκίας  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, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 

προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α 

παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού 

Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 

και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 

(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη 

κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 

επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 

καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
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τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 

ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 

32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 

141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139), 

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) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

 

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 

κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 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 κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.   

2.2.3.2. 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. 
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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. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α) και β) θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 

ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΣ), ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή 

δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 

αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

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 σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του 

δεσμευτικού διακανονισμού 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

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, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού 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 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 
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πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 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 (θ) 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. 

2.2.3.4. 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.  

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτός από την περ. β’ αυτής, 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. 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, 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 στο κράτος μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 

73 του ν. 4412/2016, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την περιέλευση 

του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής, συνοδεύομενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Αν 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία  του πρώτου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εκδώσει 

απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την παρ. 7 και 

χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ. 9. 

2.2.3.7. 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 

2.2.4  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. 
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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 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 Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια    

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν τα 3 τελευταία έτη (2017,2018,2019) μέσο γενικό 

ετήσιο κύκλο εργασιών  ίσο με το 100% του προϋπολογισμού των τμημάτων για τα οποία υποβάλλουν 

προσφορά. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Δεν ζητείται στην παρούσα διακήρυξη 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Τα είδη θα πρέπει να διαθέτουν: 

 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο 

 Πιστοποιητικό κατά ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο 

 Σήμανση συμμόρφωσης CE 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει: 

 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο 

 Πιστοποιητικό κατά ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 

διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν 

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του 

ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  μεα 

οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 

ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ή 

αιτήσεων συμμετοχής έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο 

οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ),το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του 

κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, 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. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 - 2.2.6). 
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016. 

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 επαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

Β.1.  

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

(Σημείωση: Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 

παρούσας σύμβασης 

 2. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς 

της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέο ότι η 

παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 

κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 3. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα 

από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται 

ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 

εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 

συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 

6.2.)  

 4. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
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 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης  α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 5. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. ) 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου , όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

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

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 2.2.3.1,  

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική η διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτιση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 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 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. 

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

τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 

2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 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. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 περ. α΄ και β΄, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις 

καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 

άρθρου 81 του ν. 4412/2016». 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7 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 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 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 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 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 Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 

2.2.4 (απόδειξη 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 απαίτησης του άρθρου 2.2.5   

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών 

καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, της επιχείρησης κατά τις τρεις 

προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να 

έχουν τα 3 τελευταία έτη μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών  ίσο με το 100% του προϋπολογισμού 

των Τμημάτων για τα οποία υποβάλλουν προσφορά. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν 

είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 

χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. 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 σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
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συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 

την υποβολή τους. 

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 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. 

Β.5. 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.6. 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.  

Επίσης οι ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων (σε περίπτωση 

Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα αναφέρουν:  

α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,  
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β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα 

αναφέρεται ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος 

της Ένωσης,  

γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της 

ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τη διαγωνισμό με πλήρη 

στοιχεία επικοινωνίας.  

δ) το Συντονιστή της Ένωσης,  

ε) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής.   

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα (είδος). 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, 

για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος/τμήμα. Προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ανά είδος ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 [Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει 

η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
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Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη 

χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής 

συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται 

η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η 

χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 

αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα 

με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 

ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο οικονομικός 

φορέας καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική  υπογραφή ή 

προηγμένη ηελτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 

υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 

και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 

οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα 

έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 

όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται 

για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροτες 

συμπληρώνουν  το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή 

αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα VI).  

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το 

οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του 

άρθρου 2.2.3.1 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.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 

2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (Παράρτημα IV). Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 

υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε). 

γ) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφουν τα 

στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και θα δηλώνουν: 

• Ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. 

• Ότι οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Τον χρόνο παράδοσης. 

• Τμήματα για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα 

δηλώνεται ότι παρέχεται η συγκατάθεση του συμμετέχοντα για την επεξεργασία από την Υπηρεσία 

και κοινοποίηση σε συνυποψηφίους στοιχείων/εγγράφων που υποβάλλονται υποχρεωτικά, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία προμήθειας. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι 

της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  

 Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.  

 Όταν ένα είδος αποτελείται από πολλά επιμέρους είδη (υποείδη) και απορριφθούν οι τεχνικές 

προδιαγραφές έστω και ενός επιμέρους είδους του τότε απορρίπτεται όλο το είδος. 

O οικονομικός φορέας επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά συμπληρωμένους, επί ποινή 

αποκλεισμού και τους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ ψηφιακά υπογραμμένους (Πίνακας 

Συμμόρφωσης, Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς). 

Επιπλέον, να συμπεριλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 

Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και στην 

οποία θα δηλώνεται ότι : 

       Οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών συμφωνούν με τους όρους και τις τεχνικές 

απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. 

Στον πίνακα ανάλυσης τεχνικής προσφοράς δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που 

προσφέρουν.  

Εφόσον ο οικονομικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν πρέπει να δηλώνει στην 

προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, 
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καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, 

σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, 

στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην 

προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η 

κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 

εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του 

οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 

από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 

κατασκευαστικού οίκου. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών. 

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

[τιμή], όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I της διακήρυξης:  

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

οικονομικός φορέας θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με 

το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα III της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 

έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 

ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και 

συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς 

του Παραρτήματος .....,.που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Στην συνολική τιμή πρέπει να περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση 

(κόστος μεταφοράς, κλπ) μέχρι τον τόπο παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού.  

Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο 

/ υπηρεσία είναι αυτό που θα αναγράφεται στην οικονομική προσφορά. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
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Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

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. 

 Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής 

που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 

ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

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 κατακύρωσης) 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 
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κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 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, ή δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο 

Παράρτημα I Τεχνικές προδιαγραφές. 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρούσας (περ. γ’ της 

παρ. 4 του άρθρου 73 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. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 

εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» την 29.06.2021 και ώρα 10.00 πμ  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Κατά την προαναφερόμενες ημερομηνίες και ώρες ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ορίζεται και η 

αποσφράγιση των έντυπων  φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», 

«Δικαιολογητικά κατακύρωσης». 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 

3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο 

της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 

απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 

ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη 

και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί 

με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί Προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον 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, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 

74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του 

ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή.  
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 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 τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για 

όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 

παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του 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 

ΕΕΕΣ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 

2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά 

τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
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ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό 

(120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 

απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

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 όλους τους οικονομικούς φορείς που 

έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς 

αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016  

γ) έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 324 και 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται και 
 
δ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 

υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 

Σύμβασης, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 

κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω σύμβαση μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 

βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 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.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές- Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
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που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται 

στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΠΔ 39/2017, 64 Α). 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 

άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα: α)σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 

παραίτησης του προσφεύγοντααπό την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 

προσφυγής. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν 

υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

 κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 

του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017, 

 διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 

στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017, 

 κοινοποιούν σε όλα τα μέρη τις απόψεις τους, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
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παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 

ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 

διαδικασίας.  

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 

την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την 

άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 

παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας 

της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 

4412/2016. 

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.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν έχουν απολύτως 

κανένα δικαίωμα αποζημίωσης. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας) 

Α. 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 να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV 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 πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 2 μήνες μετά τον χρόνο παράδοσης που 

ορίζεται στο έγγραφο της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι 

διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά, αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που 

αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά , 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. 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Αναδόχους, στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα 

του Διαγωνισμού αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής 

της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε 

άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, 

οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. 

Β. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Αμέσως μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, ο 

ανάδοχος προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά 

τον χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας, όπως προβλέπονται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας 

διακήρυξης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016. 
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Η εγγύηση καλής λειτουργίας, προκειμένου να γίνει αποδεκτή πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο 

ΦΠΑ και κατατίθεται με την παράδοση των παραδοτέων. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής 

καλής λειτουργίας ορίζεται ανάλογα με τις Τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της παρούσας 

και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα από το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας. Η εν 

λόγω εγγύηση επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας, ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

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 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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.  

4.3.2 Στις 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. 4412/2016 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 . 

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 
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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 διακοπής αυτής 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 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 προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

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. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται με την εξόφληση του 

100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των συμβατικών ειδών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή.. 

5.1.2. 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 του υλικού στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προς φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ . 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο (σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.3548/2007 & του Ν.4412, άρθρ.379, παρ.10,12). 

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 φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 

ή συντηρήσει αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
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καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί 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 ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 

υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου 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 φόρτωσης - παράδοσης. 

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. 

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), 6.3. (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 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 Ροδόπης, 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. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 

του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την 

επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε 

(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

6.2  Παράδοση, Εγκατάσταση και Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. Η παράδοση και εγκατάσταση των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και 

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Η παράδοση και εγκατάσταση των υλικών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο 

που θα του υποδειχθεί.  

Τα είδη τα οποία δεν απαιτούν εγκατάσταση θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα, ο δε 

προμηθευτής θα ευθύνεται για την καλή ποιότητα και καταλληλόλητα της συσκευασίας. 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/161 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον 

το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 

– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 

του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 

τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται 

για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον ανάδοχο. 
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Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 

τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση (πριν ή έως 

τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης) του αναδόχου, ότι ολοκλήρωσε την υλοποίηση της 

σύμβασης).   

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 

πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, 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, τα εν γένει δε έξοδα αποστολής και 

αντικατάστασης βαρύνουν στο σύνολό τους αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 

για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο 

δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 

και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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6.4  Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι τιμές παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν επιτρέπεται στην 

αναπροσαρμογή τους. 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης - Υποκατάσταση αναδόχου 

 

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 

αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 

συμβάσεων. 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

ΑΚ. 

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των 

υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς 

που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

 
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,  

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

 

 

Καθηγητής Φώτιος Μάρης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των σχολών, τμημάτων, εργαστηρίων, κλινικών, υπηρεσιών 

και βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης είναι 60 ημερολογιακές ημέρες 

 

 

Παραδοτέα-Διαδικασία: 

Το συμβατικό είδος που παραπάνω λεπτομερώς αναφέρεται, ανεξάρτητα από τον τρόπο της ποσοτικής 

και ποιοτικής του παραλαβής, θα πρέπει από τον προμηθευτή να εγκατασταθεί μέσα στο συμβατικό 

χρόνο παράδοσης, από αρμόδιο όργανό του, και μάλιστα χωρίς καμία επιβάρυνση του 

προμηθευόμενου το είδος, Πανεπιστημίου 





Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

 
1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ 

 

 

α/α 
Είδος/Υπηρεσία 

προς προμήθεια 
Τεμάχια 

Τιμή 

τεμαχίου 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 

ανά 

Τεμάχιο 

Σύνολο 

τιμής 

τεμαχίων 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολικό 

ΦΠΑ 

Σύνολο τιμής 

τεμαχίων 

(με ΦΠΑ) 

1 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

8 595,00 142,80 4.760,00 1.142,40 5.902,40 

2 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

Υψηλών Επιδόσεων 

5 860,00 206,40 4.300,00 1.032,00 5.332,00 

3 

Οθόνη Επιτραπέζιου 

Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή 

39 145,00 34,80 5.655,00 1.357,20 7.012,20 

4 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής με 

Οθόνη 

4 740,00 177,60 2.960,00 710,40 3.670,40 

5 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

Υψηλών Επιδόσεων 

με Οθόνη 

13 1.005,00 241,20 13.065,00 3.135,60 16.200,60 

6 

Φορητός 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

17 750,00 180,00 12.750,00 3.060,00 15.810,00 

7 

Φορητός 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

Υψηλών Επιδόσεων 

26 900,00 216,00 23.400,00 5.616,00 29.016,00 

8 
Εκτυπωτής 

Μονόχρωμος A4 
20 220,00 52,80 4.400,00 1.056,00 5.456,00 

9 
Εκτυπωτής 

Έγχρωμος A4 
18 350,00 84,00 6.300,00 1.512,00 7.812,00 

10 Πολυμηχάνημα 19 500,00 120,00 9.500,00 2.280,00 11.780,00 

11 

Μονάδα αδιάλειπτης 

παροχής ενέργειας 

(UPS) 

37 88,71 21,29 3.282,27 787,74 4.070,01 

12 Τάμπλετ 1 520,61 124,95 520,61 124,95 645,56 

13 Ποντίκι Ασύρματο 1 34,60 8,30 34,60 8,30 42,90 

14 

Κάμερα 

Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή 

1 42,60 10,22 42,60 10,22 52,82 

15 Κάμερα Ιστού 2 48,39 11,61 96,78 23,23 120,01 

16 
Πληκτρολόγιο και 

ποντίκι ενσύρματο 
1 24,19 5,81 24,19 5,81 30,00 
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17 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
3 40,32 9,68 120,96 29,03 149,99 

18 

Φορητός 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

1 950,00 228,00 950,00 228,00 1.178,00 

19 
Barcode Scanner 

χειρός 
3 80,50 19,32 241,50 57,96 299,46 

20 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 2TB 
2 80,65 19,36 161,30 38,71 200,01 

21 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
1 64,50 15,48 64,50 15,48 79,98 

22 Μνήμη για laptop 1 66,00 15,84 66,00 15,84 81,84 

23 

Συσκευές 

ανάγνωσης ή/και 

αντιγραφής 

σύμπυκνων δίσκων 

(CD) και ψηφιακών 

βιντεοδίσκων 

(DVD) Εξωτερική 

μονάδα οπτικού 

δίσκου 

1 31,50 7,56 31,50 7,56 39,06 

24 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
1 228,00 54,72 228,00 54,72 282,72 

25 
Type-C Docking 

station 
1 300,00 72,00 300,00 72,00 372,00 

26 
Μηχανικό 

πληκτρολόγιο 
1 160,00 38,40 160,00 38,40 198,40 

27 
Αντάπτορας HDMI 

σε VGA 
2 12,02 2,88 24,04 5,77 29,81 

28 
Scanner φορητό 

έγχρωμο με wifi 
1 215,00 51,60 215,00 51,60 266,60 

29 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
1 55,00 13,20 55,00 13,20 68,20 

30 Πληκτρολόγιο 1 144,35 34,64 144,35 34,64 178,99 

31 Τάμπλετ 1 482,00 115,68 482,00 115,68 597,68 

32 
Εξωτερικός Σκληρός 

Δίσκος SSD 
1 108,00 25,92 108,00 25,92 133,92 

33 

Εσωτερικός 

σκληρός δίσκος 

HDD 

1 64,51 15,48 64,51 15,48 79,99 

34 Mητρική κάρτα 1 68,55 16,45 68,55 16,45 85,00 

35 Μνήμη RAM 1 36,29 8,71 36,29 8,71 45,00 

36 
Κεντρική Μονάδα 

Επεξεργασίας CPU 
1 145,16 34,84 145,16 34,84 180,00 

37 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
2 130,00 31,20 260,00 62,40 322,40 
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38 
Εσωτερικός 

σκληρός δίσκος SSD 
1 53,20 12,77 53,20 12,77 65,97 

39 

Εξωτερική κάρτα 

αποθήκευσης 

δεδομένων microSD 

1 35,00 8,40 35,00 8,40 43,40 

40 
Εξωτερικός Σκληρός 

Δίσκος 
9 80,00 19,20 720,00 172,80 892,80 

41 web camera 4 40,31 9,67 161,24 38,70 199,94 

42 Ασύρματο ποντίκι 4 21,00 5,04 84,00 20,16 104,16 

43 
Σκληρός Δίσκος 

SSD 1TB 
4 104,76 25,14 419,04 100,57 519,61 

44 
Φορητός σαρωτής 

χειρός 
1 120,00 28,80 120,00 28,80 148,80 

45 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
1 70,00 16,80 70,00 16,80 86,80 

46 Κάμερα web 1 36,00 8,64 36,00 8,64 44,64 

47 

Οθόνη Υπολογιστή 

27" με 

ενσωματωμένη 

κάμερα 

1 550,00 132,00 550,00 132,00 682,00 

48 Οθόνες αφής 1 1.439,52 345,48 1.439,52 345,48 1.785,00 

49 
ψηφιακή γραφίδα 

οθόνης αφής 
1 161,29 38,71 161,29 38,71 200,00 

50 

Οθόνες αφής / 

ταμπλέτα σχεδίασης  

/ Ταμπλέτα 

Σχεδίασης 

1 800,00 192,00 800,00 192,00 992,00 

51 
Εξωτερική κάμερα 

υπολογιστή 
2 40,00 9,60 80,00 19,20 99,20 

52 

Κάμερα 

Τηλεδιάσκεψης για 

Η/Υ 

4 65,00 15,60 260,00 62,40 322,40 

53 
Κάμερα ιστού 

(WebCam) 
1 108,87 26,13 108,87 26,13 135,00 

54 Κάμερα 1 40,32 9,68 40,32 9,68 50,00 

55 Web Camera 1 54,03 12,97 54,03 12,97 67,00 

56 Ποντίκι  Η/Υ 1 13,71 3,29 13,71 3,29 17,00 

57 

Φορητό σύστημα 

μικροφώνου-

μεγαφώνου USB για 

τηλεσυνεργασία 

1 92,74 22,26 92,74 22,26 115,00 

58 Τάμπλετ 1 191,93 46,06 191,93 46,06 237,99 

59 
Eξωτερικός σκληρός 

Δίσκος 
9 54,03 12,97 486,27 116,70 602,97 

60 Τάμπλετ 1 409,68 98,32 409,68 98,32 508,00 

61 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
1 64,52 15,48 64,52 15,48 80,00 

62 Τάμπλετ 1 409,38 98,25 409,38 98,25 507,63 

63 Τάμπλετ 1 443,54 106,45 443,54 106,45 549,99 
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64 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
11 75,00 18,00 825,00 198,00 1.023,00 

65 
Μέσο αποθήκευσης 

μνήμης 
1 483,79 116,11 483,79 116,11 599,90 

66 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
4 76,00 18,24 304,00 72,96 376,96 

67 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
1 141,30 33,91 141,30 33,91 175,21 

68 

Μηχανισμοί 

ανάγνωσης σκληρού 

δίσκου (Docking 

Station Σκληρών 

Δίσκων) 

1 33,00 7,92 33,00 7,92 40,92 

69 

Σύγχρονη δυναμική 

μνήμη τυχαίας 

προσπέλασης 

1 161,50 38,76 161,50 38,76 200,26 

70 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής Υπερ  

Υψηλών 

Απαιτήσεων 

1 1.281,50 307,56 1.281,50 307,56 1.589,06 

71 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

1 500,00 120,00 500,00 120,00 620,00 

72 Σκληρός δίσκος 1 150,00 36,00 150,00 36,00 186,00 

73 Σκληρός δίσκος 1 160,00 38,40 160,00 38,40 198,40 

74 

Μονάδα αδιάλειπτης 

παροχής ενέργειας 

(UPS) 

1 492,00 118,08 492,00 118,08 610,08 

75 Βιντεοπροβολέας 2 2.150,00 516,00 4.300,00 1.032,00 5.332,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

  
111.154,17 26.677,00 137.831,17 





2. COMMON PROCUREMENT VOCABULARY 
 

 

Α/Α 

Είδος 
Είδος προς προμήθεια CPV Περιγραφή CPV 

1 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

30213300-8 
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

2 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής Υψηλών 

Επιδόσεων 

30213300-8 
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

3 

Οθόνη Επιτραπέζιου 

Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή 

30231310-3 Επίπεδες οθόνες 

4 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής με Οθόνη 

30214000-2 Σταθμοί εργασίας 

5 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής Υψηλών 

Επιδόσεων με Οθόνη 

30214000-2 Σταθμοί εργασίας 

6 
Φορητός Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 
30213100-6 

Φορητοί επιτραπέζιοι 

μικροϋπολογιστές 

7 

Φορητός Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής Υψηλών 

Επιδόσεων 

30213100-6 
Φορητοί επιτραπέζιοι 

μικροϋπολογιστές 

8 
Εκτυπωτής Μονόχρωμος 

A4 
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 

9 Εκτυπωτής Έγχρωμος A4 30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 

10 Πολυμηχάνημα 30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 

11 
Μονάδα αδιάλειπτης 

παροχής ενέργειας (UPS) 
31154000-0 

Αδιάλειπτα τροφοδοτικά 

ρεύματος 

12 Τάμπλετ 30213100-6 
Φορητοί επιτραπέζιοι 

μικροϋπολογιστές 

13 Ποντίκι Ασύρματο 30230000-0 
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

14 
Κάμερα Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή 
30237240-3 Κάμερες ιστού 

15 Κάμερα Ιστού 30237240-3 Κάμερες ιστού 

16 
Πληκτρολόγιο και 

ποντίκι ενσύρματο 
30237460-1 

Ενσύρματο πληκτρολόγιο και 

ποντίκι 

17 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30233100-2 

Μονάδα αποθήκευσης 

δεδομένων Η/Υ 

18 
Φορητός Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 
30213100-6 

Φορητοί επιτραπέζιοι 

μικροϋπολογιστές 
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19 Barcode Scanner χειρός 38520000-6 Σαρωτές χειρός 

20 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 2TB 
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 

21 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 

22 Μνήμη για laptop 30236111-3 
Δυναμική μνήμη τυχαίας 

προσπέλασης (DRAM) 

23 

Συσκευές ανάγνωσης 

ή/και αντιγραφής 

σύμπυκνων δίσκων (CD) 

και ψηφιακών 

βιντεοδίσκων (DVD) 

Εξωτερική μονάδα 

οπτικού δίσκου 

30233153-8 

Συσκευές ανάγνωσης ή/και 

αντιγραφής σύμπυκνων 

δίσκων (CD) και ψηφιακών 

βιντεοδίσκων (DVD) 

24 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

25 Type-C Docking station 30237132-3 
Διεπαφές καθολικού 

σειριακού αγωγού (USB) 

26 Μηχανικό πληκτρολόγιο 30237461-8 
Προγραμματιζόμενα 

πληκτρολόγια 

27 
Αντάπτορας HDMI σε 

VGA 
30236000-2 

Ποικίλος εξοπλισμός 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

28 
Scanner φορητό έγχρωμο 

με wifi 
3852000-6 σαρωτές 

29 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

30 Πληκτρολόγιο 30237461-8 
Προγραμματιζόμενα 

Πληκτρολόγια 

31 Τάμπλετ 30213100-6 
Φορητοί επιτραπέζιοι 

μικροϋπολογιστές 

32 
Εξωτερικός Σκληρός 

Δίσκος SSD 
30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

33 
Εσωτερικός σκληρός 

δίσκος HDD 
30233132-5 

Μηχανισμοί ανάγνωσης 

σκληρού δίσκου 

34 Mητρική κάρτα 30237140-2 Μητρικές πλακέτες 
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35 Μνήμη RAM 30236110-6 
Μνήμη τυχαίας προσπέλασης 

(RAM) 

36 
Κεντρική Μονάδα 

Επεξεργασίας CPU 
30211500-6 

Κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας CPU 

37 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

38 
Εσωτερικός σκληρός 

δίσκος SSD 
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 

39 

Εξωτερική κάρτα 

αποθήκευσης δεδομένων 

microSD 

30233180-6 
Μονάδες αποθήκευσης 

μνήμης φλας 

40 
Εξωτερικός Σκληρός 

Δίσκος 
30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

41 web camera 30230000-0 
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

42 Ασύρματο ποντίκι 30237410-6 
Ποντίκια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

43 
Σκληρός Δίσκος SSD 

1TB 
30233132-5 

Μηχανισμοί ανάγνωσης 

σκληρού δίσκου 

44 Φορητός σαρωτής χειρός 38520000-6 Σαρωτές 

45 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 

46 Κάμερα web 30237240-3 Κάμερες ιστού 

47 

Οθόνη Υπολογιστή 27" 

με ενσωματωμένη 

κάμερα 

30231310-3 Επίπεδες οθόνες 

48 Οθόνες αφής 30231320-6 Οθόνες αφής 

49 
ψηφιακή γραφίδα οθόνης 

αφής 
30231320-6 Οθόνες αφής 

50 

Οθόνες αφής / ταμπλέτα 

σχεδίασης  / Ταμπλέτα 

Σχεδίασης 

30231320-6 Οθόνες αφής 

51 
Εξωτερική κάμερα 

υπολογιστή 
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 

52 
Κάμερα Τηλεδιάσκεψης 

για Η/Υ 
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 

53 Κάμερα ιστού (WebCam) 30237240-3 Κάμερες Ιστού 
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54 Κάμερα 30237240-3 Κάμερα ιστού 

55 Web Camera 38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 

56 Ποντίκι  Η/Υ 30237410-6 
Ποντίκια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

57 

Φορητό σύστημα 

μικροφώνου-μεγαφώνου 

USB για τηλεσυνεργασία 

32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 

58 Τάμπλετ 30213200-7 

Φορητοί υπολογιστές για την 

εισαγωγή χειρόγραφου 

κειμένου με τη χρήση 

γραφίδας 

59 
Eξωτερικός σκληρός 

Δίσκος 
30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

60 Τάμπλετ 30213200-7 

Φορητοί υπολογιστές για την 

εισαγωγή χειρόγραφου 

κειμένου με τη χρήση 

γραφίδας 

61 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30233100-2 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 

62 Τάμπλετ 30213200-7 

Φορητοί υπολογιστές για την 

εισαγωγή χειρόγραφου 

κειμένου με τη χρήση 

γραφίδας 

63 Τάμπλετ 30213200-7 

Φορητοί υπολογιστές για την 

εισαγωγή χειρόγραφου 

κειμένου με τη χρήση 

γραφίδας 

64 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

65 
Μέσο αποθήκευσης 

μνήμης 
30234500-3 Μέσο αποθήκευσης μνήμης 

66 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30233100-2 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 

67 
Εξωτερικός σκληρός 

δίσκος 
30233100-2 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 

68 

Μηχανισμοί ανάγνωσης 

σκληρού δίσκου 

(Docking Station 

Σκληρών Δίσκων) 

30233132-5 
Μηχανισμοί ανάγνωσης 

σκληρού δίσκου 
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69 

Σύγχρονη δυναμική 

μνήμη τυχαίας 

προσπέλασης 

30236113-7 

Σύγχρονη δυναμική μνήμη 

τυχαίας προσπέλασης 

(SDRAM) 

70 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής Υπερ  

Υψηλών Απαιτήσεων 

30213300-8 
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

71 

Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

30213300-8 
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

72 Σκληρός δίσκος 30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

73 Σκληρός δίσκος 30233100-2 

Μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

74 
Μονάδα αδιάλειπτης 

παροχής ενέργειας (UPS) 
31154000-0 

Αδιάλειπτα τροφοδοτικά 

ρεύματος 

75 Βιντεοπροβολέας 38652120-7 Βιντεοπροβολείς 

    
 





3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Α/Α 

Είδος 

Είδος/Υπηρεσία 

προς προμήθεια Σύνολο Τεμάχια Τμήμα/Κοσμητεία/Βιβλιοθήκη Παραλαβών Είδους/Υπηρεσίας Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

1 Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

8 

1 

Τμήμα Δασολογίας & 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων 

Κιτικίδου Κυριακή Κυριακή Κιτικίδου 

1 

Τμήμα Δασολογίας & 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων 

Χρήστος Βαρσαμακίδης Ιωάννα Μπάτζιου 

1 
Τμήμα Ιατρικής/ Τομέας 

Εσωτερικής Παθολογίας 
Τζιακάς Δημήτριος Ζλατάνου Ελένη 

1 
Τμήμα Μηχανικών 

Περιβάλλοντος 
Αλεξάνδρα Γκεμιτζή Αλεξάνδρα Γκεμιτζή 

2 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ειρήνη Δαρμπάση Ειρήνη Δαρμπάση 

1 

Τμήμα γλώσσας, Φιλολογίας & 

Πολιτισμού Παρευξείνιων 

Χωρών 

Παπαχρήστου Κωνσταντινιά 
Παπαχρήστου 

Κωνσταντινιά 

1 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Βασίλειος Τσαουσίδης Βασίλειος Τσαουσίδης 

2 Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

Υψηλών 

Επιδόσεων 

5 

3 
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης 

Ζήνων Βλαχοστέργιος, 

Θεόκλητος Καρακατσάνης, 

Πρόδρομος Χατζόγλου 

Ζήνων Βλαχοστέργιος, 

Θεόκλητος 

Καρακατσάνης, 

Πρόδρομος Χατζόγλου 

1 

Τμήμα Επιστημών της 

Εκπαίδευσης στην Προσχολική 

Ηλικία 

Μαστρογιαννίδου Κατερίνα 
Μαστρογιαννίδου 

Κατερίνα 

1 

Τμήμα γλώσσας, Φιλολογίας & 

Πολιτισμού Παρευξείνιων 

Χωρών 

Παπαχρήστου Κωνσταντινιά 
Παπαχρήστου 

Κωνσταντινιά 
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3 Οθόνη 

Επιτραπέζιου 

Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή 

39 

1 

Τμήμα Δασολογίας & 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων 

Γαλατσίδας Σπυρίδων Γαλατσίδας Σπυρίδων 

1 

Τμήμα Δασολογίας & 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων 

Χρήστος Βαρσαμακίδης Ιωάννα Μπάτζιου 

2 

Τμήμα Ιατρικής / 

Μορφολογικός -

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας 

Καθ. Ελένη Καλδούδη  
                                                         

Καθ. Ελένη Καλδούδη  

2 

Τμήμα Ιατρικής / 

Μορφολογικός -

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας 

Καθ. Λαμπροπούλου Μαρία 
Καθ. Λαμπροπούλου 

Μαρία 

1 

Τμήμα Ιατρικής/ Τομέας 

Νευρολογίας, ψυχιατρικής και 

Αισθητηρίων Οργάνων/ 

Πανεπιστημιακή 

Οφθαλμολογική Κλινική 

Λαμπίρης Γεώργιος Αν 

Καθηγ.Οφθαλ. 
Λαμπίρης Γεώργιος 

1 

Τμήμα Ιατρικής/ Τομέας 

Χειρουργικός / 

Αγγειοχειρουργική Κλινική  

Γεωργιάδης Γεώργιος Γεωργιάδης Γεώργιος 

1 

Τμήμα Ιατρικής/ Τομέας 

Χειρουργικός 

/Αναισθησιολογική  Κλινική  

Βογιατζάκη Θεοδοσία Ταστερίδου Μαρία 

1 

Τμήμα Ιατρικής /Τομέας 

Γενικής Παθολογίας / Α΄ 

Παν/κή Παθολογική Κλινική  

Κωνσταντίνος Ρίτης         

Καθηγητής Παθολογίας 
Μαρία Ρηγοπούλου 

1 
Τμήμα Ιατρικής /Παιδιατρική 

Κλινική  
Άγγελος Τσαλκίδης Άγγελος Τσαλκίδης 

1 Σχολή Επιστημών Αγωγής 
Μάρθα Ωρολογά Γραμματέας 

ΣΕΑ 
Μάρθα Ωρολογά 

1 
Τμήμα Μηχανικών 

Περιβάλλοντος 
Καρακατσάνης Λεωνίδας 

Καρακατσάνης 

Λεωνίδας 

2 Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Μπαμπέλη Βάγια Μπαμπέλη Βάγια 

1 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού 
Κάλτσος Αθανάσιος Κάλτσος Αθανάσιος 
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1 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού 
Καζαντζής Χρήστος Καζαντζής Χρήστος 

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Επ. Καθ. Σπηλιώτης Μιχάλης Αν.Καθ. Χ. Ακράτος 

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  Καθ. Φ.-Κ Πλιάκας 

Τζεβελέκης Θεόφιλος 

Ε.Τ.Ε.Π., Καθηγητής Φ.-

Κ. Πλιάκας 

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Κωνσταντίνος Χαλιορής και 

Χρήστος Καραγιάννης 
Κωνσταντίνος Χαλιορής 

2 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Μποτζώρης Γεώργιος, Αναπλ. 

Καθηγητής 

Μποτζώρης Γεώργιος, 

Αναπλ. Καθηγητής 

2 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Γιαννοπούλου Μαρία, 

Καθηγήτρια 

Γιαννοπούλου Μαρία, 

Καθηγήτρια 

1 
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής 
Γεώργιος Μπουλουγούρης 

Γεώργιος 

Μπουλουγούρης 

1 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Ελευθερία Κατσίρη Ελευθερία Κατσίρη 

3 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Παύλος Εφραιμίδης Παύλος Εφραιμίδης 

1 Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Άγγελος Ισπυρλίδης Άγγελος Ισπυρλίδης 

9 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

4 Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

με Οθόνη 

4 
1 

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης 
Παντελεήμων Μπότσαρης 

Παντελεήμων 

Μπότσαρης 

1 

Τμήμα Επιστημών της 

Εκπαίδευσης στην Προσχολική 

Ηλικία 

Στεφανοπούλου Χριστίνα 
Μαστρογιαννίδου 

Κατερίνα 

1 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης/Γραμματεία 

Τομέα Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας 

Μανούση Σοφία Μανούση Σοφία 

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Παπαδόπουλος Βασίλης Παπαδόπουλος Βασίλης 
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5 Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

Υψηλών 

Επιδόσεων με 

Οθόνη 

13 
1 

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας / 

Αίθουσα Υπολογιστών 
Άγγελος Σισμάνης Άγγελος Σισμάνης 

3 
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης 

Βαβάτσικος Αθανάσιος, 

Παπαντωνόπουλος Σωτήριος, 

Στέφανος Κατσαβούνης 

Βαβάτσικος Αθανάσιος, 

Παπαντωνόπουλος 

Σωτήριος, Στέφανος 

Κατσαβούνης 

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Επ. Καθ. Σαμαράς Αχιλλέας Αν.Καθ. Χ. Ακράτος 

1 
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής 
Νικόλαος Μ. Γλυκός Νικόλαος Μ. Γλυκός 

1 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Καθηγητής Ιωάννης 

Καραφυλλίδης 

Καθηγητής Ιωάννης 

Καραφυλλίδης 

1 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Καθηγητής Γεώργιος 

Συρακούλης 

Καθηγητής Γεώργιος 

Συρακούλης 

5 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

6 Φορητός 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής  

17 

4 Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

Τσεργάς,Παπαδημητρίου,γραφ

.πρακτικής ΤΚΕ, Γραμματεία 

ΤΚΕ, π. Τσαλδάρη 1, β' 

Προκατ, 69132, Κομοτηνή 

Κωνσταντίνος Μέκος 

2 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 

Κουλούρης Νικόλαος, Αν. 

Καθηγητής         &                                        

Τάσσης Χρύσανθος,             

Λέκτορας 

Ιωάννα Παπαδόπουλου 

1 
Τμήμα Ιατρικής / 

Μορφολογικός -

Καθ. Γιατρομανωλάκη 

Αλεξάνδρα 

Καθ. Γιατρομανωλάκη 

Αλεξάνδρα 
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Κλινικοεργαστηριακός Τομέας 

1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Πλέσσας/Μαντζουράνη Πλέσσας/Μαντζουράνη 

1 Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Άγγελος Ισπυρλίδης Άγγελος Ισπυρλίδης 

1 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 
Καθ. Αντώνιος Μιχαηλίδης 

Καθ. Αντώνιος 

Μιχαηλίδης 

1 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 
Καθ. Ιωάννης Κολοκοτρώνης 

Καθ. Ιωάννης 

Κολοκοτρώνης 

1 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 
Επ. Καθ. Νικόλαος Θωμάς 

Επ. Καθ. Νικόλαος 

Θωμάς 

1 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 

Επ. Καθ. Αναστασία 

Καπανδρίτη 

Επ. Καθ. Αναστασία 

Καπανδρίτη 

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Καθ. Π. Αγγελίδης Αν.Καθ. Χ. Ακράτος 

3 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

7 Φορητός 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

Υψηλών 

Επιδόσεων 

26 
1 Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Ασημάκης Φλιάτουρας Ασημάκης Φλιάτουρας 

1 
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας / 

Αίθουσα Υπολογιστών 
Άγγελος Σισμάνης Άγγελος Σισμάνης 

5 
Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών 
Όλγα Αναγνωστοπούλου 

Όλγα Αναγνωστοπούλου 

- Γεωργία Γαβριηλίδου 

1 Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

Χαρ.Τσαϊρίδης Π. Τσαλδάρη 

1, Β' ΠΡΟΚΑΤ, 69132, 

Κομοτήνη  

Κωνσταντίνος Μέκος 

1 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Ιωαννίδης Αλέξης Ιωάννα Παπαδόπουλου 

3 
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης 

Στέφανος Σπάρταλης, 

Αντώνιος Γαστεράτος, 

Δημήτριος Κουλουριώτης 

Στέφανος Σπάρταλης, 

Αντώνιος Γαστεράτος, 

Δημήτριος 

Κουλουριώτης 
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1 
Τμήμα Μηχανικών 

Περιβάλλοντος 
Ιωάννης Κοσμαδάκης Ιωάννης Κοσμαδάκης 

1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Μαρία Παππά  Μαρία Παππά 

1 

Τμήμα Επιστημών της 

Εκπαίδευσης στην Προσχολική 

Ηλικία 

Παπαδόπουλος Νίκος 
Μαστρογιαννίδου 

Κατερίνα 

1 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ-

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Κουβαλακίδου Μαρία Κουβαλακίδου Μαρία 

2 Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Άγγελος Ισπυρλίδης Άγγελος Ισπυρλίδης 

1 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 

Επ. Καθ. Πάνος 

Εξαρχόπουλος 

Επ. Καθ. Πάνος 

Εξαρχόπουλος 

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  
Αθανασοπούλου Αντωνία, 

Αναπλ. Καθηγήτρια 

Αθανασοπούλου 

Αντωνία, Αναπλ. 

Καθηγήτρια 

1 
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής 
Κεδράκα Κατερίνα Κεδράκα Κατερίνα 

1 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών/Γραμματεία 

Καθηγητής Γεώργιος 

Συρακούλης 

Καθηγητής Γεώργιος 

Συρακούλης 

4 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
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8 Εκτυπωτής 

Μονόχρωμος 

A4 

20 

1 

Τμήμα Δασολογίας & 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων 

Παπακώστα Μαλαματή  Παπακώστα Μαλαματή 

1 

Τμήμα Δασολογίας & 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων 

Συμεωνίδης Άγγελος Συμεωνίδης Άγγελος 

1 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
Πεμπετζόγλου Μαρία, 

Καθηγήτρια 
Ιωάννα Παπαδοπούλου 

1 

Τμήμα Ιατρικής/ 

Μορφολογικός 

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας/ 

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής 

Καθ. Ελένη Καλδούδη Καθ. Ελένη Καλδούδη 

2 
Τμήμα Ιατρικής/ Τομέας 

Εσωτερικής Παθολογίας 
Μιχαήλ Κουκουράκης Μιχαήλ Κουκουράκης 

1 

Τμήμα Ιατρικής/ Τομέας 

Χειρουργικός  

/Παιδοχειρουργική Κλινική  

Καμπούρη Αικατερίνη Καμπούρη Αικατερίνη 

1 
Τμήμα Ιατρικής/ Τομέας 

Χειρουργικός / ΜΕΘ 
Παπαϊωάννου Βασίλειος Νίκη Χλωροπούλου 

2 
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης 

Στέφανος Σπάρταλης, 

Πρόδρομος Χατζόγλου 

 Στέφανος Σπάρταλης, 

Πρόδρομος Χατζόγλου 

1 Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

Άγγελος Ισπυρλίδης, 

Αν.γραμματεας ΤΠΕ,                          

πανεπιστημιουπολη 

Κομοτηνής, 69100, Κομοτηνή 

Άγγελος Ισπυρλίδης 

3 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης/ Τομέας 

Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας/ΤΘΕ 

Μακρής Νικόλαος 

Αθανάσιος Κουτσοκλένης 

Αναστάσιος Ζουπίδης 

Μακρής Νικόλαος 

Αθανάσιος 

Κουτσοκλένης 

Αναστάσιος Ζουπίδης 

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Μπαλόπουλος Βίκτωρας Μπαλόπουλος Βίκτωρας 

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Μανωλιάδης Οδυσσέας Μανωλιάδης Οδυσσέας 
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2 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Μποτζώρης Γεώργιος, Αναπλ. 

Καθηγητής 

Μποτζώρης Γεώργιος, 

Αναπλ. Καθηγητής 

1 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Σαραφόπουλος Δημήτριος 
Σαραφόπουλος 

Δημήτριος 

1 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Σαρρής Θεόδωρος Σαρρής Θεόδωρος 

9 Εκτυπωτής 

Έγχρωμος A4 

18 

1 

Τμήμα Δασολογίας & 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων 

Πασχαλίδου Αναστασία Πασχαλίδου Αναστασία 

1 

Τμήμα Δασολογίας & 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων 

Καρανικόλα Παρασκευή Καρανικόλα Παρασκευή 

1 

Τμήμα Δασολογίας & 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων 

Μήλιος Ηλίας Μήλιος Ηλίας 

1 

Τμήμα Δασολογίας & 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων 

Κανταρτζής Απόστολος Κανταρτζής Απόστολος 

1 

Τμήμα Ιατρικής/ Τομέας 

Χειρουργικός / 

Αγγειοχειρουργική Κλινική  

Γεωργιάδης Γεώργιος Γεωργιάδης Γεώργιος 

1 
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης 
Παντελεήμων Μπότσαρης 

Παντελεήμων 

Μπότσαρης 

1 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΠΘ 

Παπασχοινόπουλος 

Γαρύφαλλος 

Παπασχοινόπουλος 

Γαρύφαλλος 

1 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ -

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Τσιμπιρίδου Βάνα Τσιμπιρίδου Βάνα 

1 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αν. Καθ. Σταύρος Δενδρινός 
Αν. Καθ. Σταύρος 

Δενδρινός 

1 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Καθ. Νικόλαος Μπάρκας 
Καθ. Νικόλαος 

Μπάρκας 

1 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επ. Καθ. Πάνος Επ. Καθ. Πάνος 
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Εξαρχόπουλος Εξαρχόπουλος 

1 Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

Άγγελος Ισπυρλίδης, 

Αν.γραμματεας ΤΠΕ,                          

πανεπιστημιουπολη 

Κομοτηνής, 69100, Κομοτηνή 

Άγγελος Ισπυρλίδης 

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  Καθ. Φ.-Κ Πλιάκας 

Τζεβελέκης Θεόφιλος 

Ε.Τ.Ε.Π., Καθηγητής Φ.-

Κ. Πλιάκας 

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Κογκέτσωφ Αυρηλία Κογκέτσωφ Αυρηλία 

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Κωνσταντίνος Χαλιορής και 

Χρήστος Καραγιάννης 
Κωνσταντίνος Χαλιορής 

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Γιαννοπούλου Μαρία, 

Καθηγήτρια 

Γιαννοπούλου Μαρία, 

Καθηγήτρια 

1 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Αυγερινός Αραμπατζής Αυγερινός Αραμπατζής 

1 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Ελευθερία Κατσίρη Ελευθερία Κατσίρη 

10 Πολυμηχάνημα 19 1 Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας  Στεργιανή Χελιδώνη Στεργιανή Χελιδώνη 

1 Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας  Φλώρα Μανακίδου Φλώρα Μανακίδου 

1 Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας  Μαστρογιάννη Άννα Μαστρογιάννη Άννα 

1 
Γραμματεία Π.Π.Σ. Τμήματος 

Ελληνικής Φιλολογίας  
Αρκούδα Αντιγόνη Αρκούδα Αντιγόνη 

1 
Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τμήματος 

Ελληνικής Φιλολογίας  
Τζιάτζη Μαρία Τζιάτζη Μαρία 

1 Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας  Τζιάτζη Μαρία Τζιάτζη Μαρία 

1 
Κοσμητεία Σχολής Επιστημών 

Υγείας 

Κοσμήτορας κ. Πλουμής 

Πασαδάκης 
Μαρούλα Δεληδήμου 

1 
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης 
Φωτιάδης Θωμάς Φωτιάδης Θωμάς 
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1 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Καθ. Νικόλαος Μπάρκας 
Καθ. Νικόλαος 

Μπάρκας 

1 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Επ. Καθ. Μαρία-Στυλιανή 

Βουτετάκη 

Επ. Καθ. Μαρία-

Στυλιανή Βουτετάκη 

1 Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

Άγγελος Ισπυρλίδης, 

Αν.γραμματεας ΤΠΕ,                          

πανεπιστημιουπολη 

Κομοτηνής, 69100, Κομοτηνή 

Άγγελος Ισπυρλίδης 

1 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού 
Ματσούκα Ουρανία Ματσούκα Ουρανία 

7 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης 

11 Μονάδα 

αδιάλειπτης 

παροχής 

ενέργειας 

(UPS) 

37 

6 
Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών 
Όλγα Αναγνωστοπούλου 

Όλγα 

Αναγνωστοπούλου-

Γεωργία Γαβριηλίδου 

3 

Τμήμα Δασολογίας & 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων 

Χρήστος Βαρσαμακίδης Ιωάννα Μπάτζιου 

2 Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

Κωνσταντίνος Μέκος, 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΚΔΠΕ, Π. 

Τσαλδάρη 1, Β' ΠΡΟΚΑΤ, 

69132, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Μέκος Κωνσταντίνος 

1 

Τμήμα Ιατρικής / 

Μορφολογικός -

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας 

Καθ. Λαμπροπούλου Μαρία 
Καθ. Λαμπροπούλου 

Μαρία 

1 

Τμήμα Ιατρικής/ Τομέας 

Χειρουργικός 

/Αναισθησιολογική  Κλινική  

Βογιατζάκη Θεοδοσία Ταστερίδου Μαρία 

2 

Τμήμα Ιατρικής/ Τομέας 

Χειρουργικός / Ορθοπαιδική 

Κλινική  

Δρόσος Γεώργιος Ταστερίδου Μαρία 

1 

Τμήμα Ιατρικής/ Τομέας 

Χειρουργικός /Εργαστήριο 

Οικογενειακού 

Προγραμματισμού  

Τσικούρας Παναγιώτης Τσικούρας Παναγιώτης 
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1 
Τμήμα Ιατρικής /Παιδιατρική 

Κλινική  
Άγγελος Τσαλκίδης Άγγελος Τσαλκίδης 

2 Κεντρική Βιβλιοθήκη Μερκουρίδης Αβραάμ Μερκουρίδης Αβραάμ 

1 Σχολή Επιστημών Αγωγής 
Μάρθα Ωρολογά Γραμματέας 

ΣΕΑ 
Μάρθα Ωρολογά 

5 
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης 

Βαβάτσικος Αθανάσιος, 

Πρόδρομος Χατζόγλου, 

Φωτιάδης Θωμάς, Αντώνιος 

Γαστεράτος 

Βαβάτσικος Αθανάσιος, 

Πρόδρομος Χατζόγλου, 

Φωτιάδης Θωμάς, 

Αντώνιος Γαστεράτος 

1 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ -

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Τσιμπιρίδου Βάνα Τσιμπιρίδου Βάνα 

2 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ-

ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

Αλμπάνης Μάρκος Αλμπάνης Μάρκος 

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αν. Καθ. Ιωάννης Μάρκου 

Αν. Καθ. Ιωάννης 

Μάρκου Ευάγγελος 

Ευαγγέλου, Ε.ΔΙ.Π. 

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Μπαλόπουλος Βίκτωρας Μπαλόπουλος Βίκτωρας 

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α. Ελένας, Καθ. Α. Ελένας, Καθ. 

2 
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής 
Κεδράκα Κατερίνα Κεδράκα Κατερίνα 

1 
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής 
Νικόλαος Μ. Γλυκός Νικόλαος Μ. Γλυκός 

2 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Αυγερινός Αραμπατζής Αυγερινός Αραμπατζής 

1 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 
Παύλος Εφραιμίδης Παύλος Εφραιμίδης 
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Υπολογιστών 

12 Tablet 

  

1 

Τμήμα Δασολογίας & 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων 

Κανταρτζής Απόστολος Κανταρτζής Απόστολος 

13 Ποντίκι 

Ασύρματο   1 

Τμήμα Δασολογίας & 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων 

Χρήστος Βαρσαμακίδης Ιωάννα Μπάτζιου 

14 Κάμερα 

Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή 

  

1 

Τμήμα Δασολογίας & 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων 

Χρήστος Βαρσαμακίδης Ιωάννα Μπάτζιου 

15 Κάμερα ιστού 

(web camera) 
  2 

Τμήμα Μηχανικών 

Περιβάλλοντος 
Διαμαντής Βασίλειος Διαμαντής Βασίλειος 

16 Πληκτρολόγιο 

και ποντίκι 

ενσύρματο 

  

1 Σχολή Επιστημών Αγωγής 
Μάρθα Ωρολογά Γραμματέας 

ΣΕΑ 
Μάρθα Ωρολογά 

17 Eξωτερικός 

σκληρός 

δίσκος 

  3 Σχολή Επιστημών Αγωγής 
Μάρθα Ωρολογά Γραμματέας 

ΣΕΑ 
Μάρθα Ωρολογά 

18 Φορητός 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής  

  1 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
Πεμπετζόγλου Μαρία, 

Καθηγήτρια 
Ιωάννα Παπαδοπούλου 

19 Barcode   3 Κεντρική Βιβλιοθήκη Μερκουρίδης Αβραάμ Μερκουρίδης Αβραάμ 
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Scanner χειρός 

20 Εξωτερικός 

σκληρός 

δίσκος 2ΤΒ 

  2 
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης 
Γεώργιος Γκαϊντατζής Γεώργιος Γκαϊντατζής 

21 Εξωτερικος 

σκληρός 

Δίσκος 

  1 
Τμήμα Μηχανικών 

Περιβάλλοντος 
Διαμαντής Βασίλειος Διαμαντής Βασίλειος 

22 Μνήμη για 

laptop  
  1 

Τμήμα Μηχανικών 

Περιβάλλοντος 
Κων/νος Ελμασίδης Κων/νος Ελμασίδης 

23 Συσκευές 

ανάγνωσης 

ή/και 

αντιγραφής 

σύμπυκνων 

δίσκων (CD) 

και ψηφιακών 

βιντεοδίσκων 

(DVD) 

Εξωτερική 

μονάδα 

οπτικού δίσκου  

  1 
Τμήμα Μηχανικών 

Περιβάλλοντος 
Σεραφειμίδου Ευδοκία Σεραφειμίδου Ευδοκία 

24 Εξωτερικός 

σκληρός 

δίσκος 

  1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Καρελάκης Κιτικίδου Κυριακή 

25 Type-C 

Docking 

station 
  1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Κων/νος Γαλανόπουλος Κων/νος Γαλανόπουλος 

26 Μηχανικό 

πληκτρολόγιο 
  1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Κων/νος Γαλανόπουλος Κων/νος Γαλανόπουλος 

27 Αντάπτορας 

HDMI σε VGA 

2 
1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 

Γαλανόπουλος 

Κωνσταντίνος 

1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ζαφειρίου Ελένη Ζαφειρίου Ελένη 
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28 Scanner 

φορητό 

έγχρωμο με 

wifi 

  1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Έλενα Ράπτου Έλενα Ράπτου 

29 Εξωτερικός 

σκληρός 

δίσκος  

  1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Έλενα Ράπτου Έλενα Ράπτου 

30 Πληκτρολόγιο 
  1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ζαφειρίου Ελένη Ζαφειρίου Ελένη 

31 Τάμπλετ 

  1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Κυμπάρης Αθανάσιος Κυμπάρης 

32 Εξωτερικός 

Σκληρός 

Δίσκος SSD 

  1 
Τμήμα Ιατρικής /Εργαστήριο 

Πληροφορικής   
Γεώργιος Αναστασόπουλος 

Γεώργιος 

Αναστασόπουλος 

33 Εσωτερικός 

σκληρός 

δίσκος HDD 

  1 

Τμήμα Ιατρικής /Τομέας 

Γενικής Παθολογίας / Α΄ 

Παν/κή Παθολογική Κλινική  

Κωνσταντίνος Ρίτης         

Καθηγητής Παθολογίας 
Μαρία Ρηγοπούλου 

34 Mητρική κάρτα  

  1 

Τμήμα Ιατρικής /Τομέας 

Γενικής Παθολογίας / Α΄ 

Παν/κή Παθολογική Κλινική  

Κωνσταντίνος Ρίτης         

Καθηγητής Παθολογίας 
Μαρία Ρηγοπούλου 

35 Μνήμη RAM 

  1 

Τμήμα Ιατρικής /Τομέας 

Γενικής Παθολογίας / Α΄ 

Παν/κή Παθολογική Κλινική  

Κωνσταντίνος Ρίτης         

Καθηγητής Παθολογίας 
Μαρία Ρηγοπούλου 

36 Κεντρική 

Μονάδα 

Επεξεργασίας 

CPU 

  1 

Τμήμα Ιατρικής /Τομέας 

Γενικής Παθολογίας / Α΄ 

Παν/κή Παθολογική Κλινική  

Κωνσταντίνος Ρίτης         

Καθηγητής Παθολογίας 
Μαρία Ρηγοπούλου 
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37 Εξωτερικός 

σκληρός 

δίσκος 

  2 

Τμήμα Ιατρικής/ Τομέας 

Χειρουργικός 

/Νευροχειρουργική Κλινική  

Θεοδόσιος Μπιρμπίλης Ταστερίδου Μαρία 

38 Εσωτερικός 

σκληρός 

δίσκος Η/Υ 

SSD 
  1 

Τμήμα Ιατρικής/ Τομέας 

Νευρολογίας, ψυχιατρικής και 

Αισθητηρίων Οργάνων/ 

Πανεπιστημιακή 

Οφθαλμολογική Κλινική 

Βασίλειος Κοζομπόλης, 

Καθηγητής Οφθαλμολογίας 

Δ.Π.Θ. 

Βασίλειος Κοζομπόλης, 

Καθηγητής 

Οφθαλμολογίας Δ.Π.Θ. 

39 Εξωτερική 

κάρτα 

αποθήκευσης 

δεδομένων 

microSD 

  1 

Τμήμα Ιατρικής/Μορφολογικός 

-Κλινικοεργαστηριακός 

Τομέας/ Εργαστήριο 

Ιατροδικαστικής 

Αν. Καθηγητής Παυλίδης 

Παύλος 

Αν. Καθηγητής 

Παυλίδης Παύλος 

40 Εξωτερικός 

Σκληρός 

Δίσκος  

9 

1 

Τμήμα Ιατρικής/Μορφολογικός 

-Κλινικοεργαστηριακός 

Τομέας/ Εργαστήριο 

Ιατροδικαστικής 

Αν. Καθηγητής Παυλίδης 

Παύλος 

Αν. Καθηγητής 

Παυλίδης Παύλος 

8 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 

Καθ. Δημήτριος 

Πολυχρονόπουλος 
ΕΤΕΠ Έλενα Γούναρη 

41 web camera 

  

4.00 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ-

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Κουβαλακίδου Μαρία Κουβαλακίδου Μαρία 

42 Ασύρματο 

ποντίκι 
  4 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

Άγγελος Ισπυρλίδης, 

Αν.γραμματεας ΤΠΕ,                          

πανεπιστημιουπολη 

Κομοτηνής, 69100, Κομοτηνή 

Άγγελος Ισπυρλίδης 

43 Σκληρός 

Δίσκος SSD 

1TB 

4 
1 Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Ελπίδα Βόγλη Ελπίδα Βόγλη 

1 Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Ιωάννης Μπακιρτζής Ιωάννης Μπακιρτζής 
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1 Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Βασιλική Κραββά Βασιλική Κραββά 

1 Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Marco Miotto Marco Miotto 

44 Φορητός 

σαρωτής χειρός 
  1 Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας 

Ντούσκα Χριστίνα Ούρεμ-

Κώτσου 

Ντούσκα Χριστίνα 

Ούρεμ-Κώτσου 

45 Εξωτερικός 

σκληρός 

δίσκος   

1 Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Νικόλαος Χρύσης Νικόλαος Χρύσης 

46 Κάμερα web 

  
1 Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Ζαφείρης Κωνσταντίνος Ζαφείρης Κωνσταντίνος 

47 Οθόνη 

Υπολογιστή 

27" με 

ενσωματωμένη 

κάμερα 

  1 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 

Καθ. Δημήτριος 

Πολυχρονόπουλος 

Καθ. Δημήτριος 

Πολυχρονόπουλος 

48 οθόνη αφής  

12,9 " 
  1 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 

Επ.Καθ. Μαρία-Αλεξάνδρα 

Γρηγοριάδου 

Επ.Καθ. Μαρία-

Αλεξάνδρα Γρηγοριάδου 

49 ψηφιακή 

γραφίδα 

οθόνης αφής  
  1 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 

Καθ. Δημήτριος 

Πολυχρονόπουλος 

Καθ. Δημήτριος 

Πολυχρονόπουλος 

50 Οθόνες αφής / 

ταμπλέτα 

σχεδίασης  / 

Ταμπλέτα 

Σχεδίασης  

  1 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 
Καθ. Μάντζου Πολυξένη Καθ. Μάντζου Πολυξένη 

51 Εξωτερική 

κάμερα 

υπολογιστή για 

  2 

Τμήμα Ιατρικής/Μορφολογικός 

-Κλινικοεργαστηριακός 

Τομέας/ Εργαστήριο 

Αν. Καθηγητής Παυλίδης 

Παύλος 

Αν. Καθηγητής 

Παυλίδης Παύλος 
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Η/Υ Ιατροδικαστικής 

52 Κάμερα 

Τηλεδιάσκεψης 

για Η/Υ 

4 

1 

Τμήμα Ιατρικής/Μορφολογικός 

-Κλινικοεργαστηριακός 

Τομέας/ Εργαστήριο 

Πυρηνικής Ιατρικής                                            

Καθ. Ζησιμόπουλος 

Αθανάσιος  

Καθ. Ζησιμόπουλος 

Αθανάσιος                                   

Χούχος Κωνσταντίνος 

3 

Τμήμα Ιατρικής/Μορφολογικός 

-Κλινικοεργαστηριακός 

Τομέας/                Εργαστήριο 

Ακτινολογίας 

Βασίλειος Σουφτάς, 

Καθηγητής Ακτινολογίας  
  Χούχος Κωνσταντίνος 

53 Κάμερα ιστού 

(WebCam)  
  1 

Τμήμα Ιατρικής/ 

Μορφολογικός 

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας/ 

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής 

Καθ. Ελένη Καλδούδη Καθ. Ελένη Καλδούδη 

54 Κάμερα 

  1 

Τμήμα Ιατρικής /Τομέας 

Γενικής Παθολογίας / Α΄ 

Παν/κή Παθολογική Κλινική  

Κωνσταντίνος Ρίτης         

Καθηγητής Παθολογίας 
Μαρία Ρηγοπούλου 

55 WEB 

CAMERA HP 
  1 

Τμήμα Ιατρικής / Τομέας 

Χειρουργικής  /ΜΕΘ Παπαϊωάννου Βασίλειος Νίκη Χλωροπούλου 

56 Ποντίκι  Η/Υ 
  1 

Τμήμα Ιατρικής / Τομέας 

Χειρουργικής  /ΜΕΘ Παπαϊωάννου Βασίλειος Νίκη Χλωροπούλου 
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57 Φορητό 

σύστημα 

μικροφώνου-

μεγαφώνου 

USB για 

τηλεσυνεργασί

α 

  1 

Τμήμα Ιατρικής/ 

Μορφολογικός 

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας/ 

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής 

Καθ. Ελένη Καλδούδη Καθ. Ελένη Καλδούδη 

58 Τάμπλετ 

  1 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης/ΤΠΨ 
Παπαδόπουλος Συμεών Παπαδόπουλος Συμεών 

59 Eξωτερικός 

Σκληρός 

Δίσκος 

  9 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης/Γραμματεία/ 

ΤΑΚΕ/ΤΘΕ/ΤΠΨ 

Αγγελική Ρόκκα 

Αθανάσιος Καραφύλλης  

Παπαδόπουλος Συμεών  

Ελένη Παπανικολάου 

Ελένη Παπαντή 

Αντωνίου Μαρία 

Ελένη Παπανικολάου 

60 Τάμπλετ 

  1 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού 
Χατζηνικολάου Αθανάσιος 

Χατζηνικολάου 

Αθανάσιος 

61 Εξωτερικός 

σκληρός 

δίσκος 
  1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αθηνά Σάββα Αθηνά Σάββα 

62 Τάμπλετ 
  1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αθηνά Σάββα Αθηνά Σάββα 

63 

Τάμπλετ 

  1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αχιλλοπούλου Δήμητρα  Αχιλλοπούλου Δήμητρα  

64 Εξωτερικός 

σκληρός 

11 
5 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ηλιάδης Λάζαρος Παπαλεωνίδας Αντώνης 
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δίσκος 
6 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ρουσάκης Θεόδωρος Ρουσάκης Θεόδωρος 

65 Μέσο 

αποθήκευσης 

μνήμης   1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αθανάσιος Καραμπίνης Τσάκου Μαρία 

66 Εξωτερικός 

σκληρός 

δίσκος 

  4 
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής 
Ιωάννα Μαρουλάκου Ιωάννα Μαρουλάκου 

67 
Εξωτερικός 

σκληρός 

δίσκος 

  1 
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής 
Γεώργιος Μπουλουγούρης 

Γεώργιος 

Μπουλουγούρης 

68 Μηχανισμοί 

ανάγνωσης 

σκληρού 

δίσκου 

(Docking 

Station 

Σκληρών 

Δίσκων) 

  1 
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής 
Γεώργιος Μπουλουγούρης 

Γεώργιος 

Μπουλουγούρης 

69 Σύγχρονη 

δυναμική 

μνήμη τυχαίας 

προσπέλασης 

  1 
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής 
Γεώργιος Μπουλουγούρης 

Γεώργιος 

Μπουλουγούρης 

70 Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

Υπερ  Υψηλών 

Απαιτήσεων 

  1 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Ιωάννης Μπούταλης Ιωάννης Μπούταλης 

71 Επιτραπέζιος 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

  

1 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών /Τομέας Φυσικής 

& Εφ. Μαθηματικών 

Σχοινάς Χρήστος Σχοινάς Χρήστος 
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72 Σκληρός 

δίσκος 

  

1 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Σαρρής Θεόδωρος Σαρρής Θεόδωρος 

73 Σκληρός 

δίσκος 

  

1 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Σαρρής Θεόδωρος Σαρρής Θεόδωρος 

74 Μονάδα 

αδιάλειπτης 

παροχής 

ενέργειας 

(UPS) 

  

1 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Σαρρής Θεόδωρος Σαρρής Θεόδωρος 

75 Βιντεοπροβολέα

ς 
 

2 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

 





 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Είδος 1. Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

1.1 Γενική Απαίτηση    

1.1.1 Μηχάνημα τυποποιημένο, διεθνώς 

αναγνωρισμένου κατασκευαστή, 

με αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, 

καινούργιο ως προς όλα τα μέρη 

του (αμεταχείριστο, όχι προϊόν 

ανακατασκευής) και να μην έχει 

ανακοινωθεί παύση της παραγωγής 

του προσφερόμενου μοντέλου. 

Ναι   

1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

1.2.1 Κουτί Tower   

1.2.2 Επεξεργαστής Intel Core i5 10ης γενιάς ή απόλυτα 

ισοδύναμος ή ανώτερος. 

  

1.2.3 Συχνότητα λειτουργίας 

επεξεργαστή (βασική/turbo) σε 

GHz 

≥ 3.10/4.50   

1.2.4 Cache επεξεργαστή ≥ 12 ΜΒ   

1.2.5 Πυρήνες επεξεργαστή ≥ 6   

1.2.6 Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 12   

1.2.7 Μνήμη ≥ 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ή 

ανώτερη 

  

1.2.8 Υποδοχές μνήμης ≥ 2   

1.2.9 Τύπος σκληρού δίσκου M.2 PCIe NVMe Solid State Drive   

1.2.10 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 256 GB   

1.2.11 Οπτικό Μέσο Εσωτερική συσκευή 

ανάγνωσης/εγγραφής CD/DVD 

  

1.2.12 Κάρτα Γραφικών Intel UHD Graphics 630 ή απόλυτα 

ισοδύναμη ή ανώτερη. 

  

1.2.13 Έξοδοι γραφικών (χωρίς την 

χρήση προσαρμογέων) 

≥ 1 x Display Port 

≥ 1 x HDMI 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

≥ 1 x VGA 

1.2.14 Δικτύωση Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps   

1.2.15 Υποδοχές επέκτασης ≥ 1 x full height PCIe x16 

≥ 2 x full height PCIe x1 

≥ M.2 

  

1.2.16 Θύρες ≥ 4 x USB 3.0 Type-A port ή 

ανώτερη  

≥ 4 x USB 2.0 Type-A port ή 

ανώτερη 

≥ 1 x σύνθετη υποδοχή ακουστικών 

/ μικροφώνου 

≥ 1 x έξοδος ήχου 

≥ 1 x RJ45 

  

1.2.17 Διαχείριση ασφάλειας Trusted Platform Module (TPM)   

1.2.18 Προεγκατεστημένο λειτουργικό 

σύστημα 

Windows 10 Professional 64-bit 

στην ελληνική γλώσσα 

  

1.2.19 Τροφοδοτικό Active PFC ισχύος ≥ 180W   

1.2.20 Πληκτρολόγιο / σύνδεση  Ελληνικό (QWERTY) / Ενσύρματο 

USB 

  

1.2.21 Ποντίκι  / σύνδεση Οπτικό / Ενσύρματο USB   

1.2.22 Πιστοποιήσεις Τουλάχιστον Energy Star, RοHS, 

CEL, EPEAT 

  

1.3 Εγγύηση    

1.3.1 Όροι εγγύησης Εγγύηση από τον κατασκευαστή, 

χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 

πέντε (5) ετών με επιτόπια (on site) 

υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα (NBD). H προσφερόμενη 

εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύετε 

εγγράφως με δήλωση του 

κατασκευαστή. 
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Είδος 2. Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Υψηλών Επιδόσεων 
 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

2.1 Γενική Απαίτηση    

2.1.1 Μηχάνημα τυποποιημένο, διεθνώς 

αναγνωρισμένου κατασκευαστή, με 

αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, 

καινούργιο ως προς όλα τα μέρη 

του (αμεταχείριστο, όχι προϊόν 

ανακατασκευής) και να μην έχει 

ανακοινωθεί παύση της παραγωγής 

του προσφερόμενου μοντέλου. 

Ναι   

2.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.2.1 Κουτί Tower   

2.2.2 Επεξεργαστής Intel Core i7 10ης γενιάς ή απόλυτα 

ισοδύναμος ή ανώτερος. 
  

2.2.3 Συχνότητα λειτουργίας 

επεξεργαστή (βασική/turbo) σε 

GHz 

≥ 2.90/4.70 

  

2.2.4 Cache επεξεργαστή ≥ 16 ΜΒ   

2.2.5 Πυρήνες επεξεργαστή ≥ 8   

2.2.6 Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 16   

2.2.7 Μνήμη ≥ 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz ή 

ανώτερη 
  

2.2.8 Υποδοχές μνήμης ≥ 2   

2.2.9 Τύπος σκληρού δίσκου M.2 PCIe NVMe Solid State Drive   

2.2.10 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 256 GB   

2.2.11 Οπτικό Μέσο Εσωτερική συσκευή 

ανάγνωσης/εγγραφής CD/DVD 
  

2.2.12 Κάρτα Γραφικών Intel UHD Graphics 630 ή 

απόλυτα 

ισοδύναμη ή ανώτερη. 

  

2.2.13 Έξοδοι γραφικών (χωρίς την ≥ 1 x Display Port 

≥ 1 x HDMI 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

χρήση προσαρμογέων) ≥ 1 x VGA 

2.2.14 Δικτύωση Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps   

2.2.15 Υποδοχές επέκτασης ≥ 1 x full height PCIe x16 

≥ 2 x full height PCIe x1 

≥ M.2 

  

2.2.16 Θύρες ≥ 4 x USB 3.0  Type-A port ή 

ανώτερη  

≥ 4 x USB 2.0 Type-A port ή 

ανώτερη 

≥ 1 x σύνθετη υποδοχή 

ακουστικών / μικροφώνου 

≥ 1 x έξοδος ήχου 

≥ 1 x RJ45 

  

2.2.17 Διαχείριση ασφάλειας Trusted Platform Module (TPM)   

2.2.18 Προεγκατεστημένο λειτουργικό 

σύστημα 

Windows 10 Professional 64-bit 

στην ελληνική γλώσσα 
  

2.2.19 Τροφοδοτικό Active PFC ισχύος ≥ 180W   

2.2.20 Πληκτρολόγιο / σύνδεση  Ελληνικό (QWERTY) / 

Ενσύρματο USB 
  

2.2.21 Ποντίκι  / σύνδεση Οπτικό / Ενσύρματο USB   

2.2.22 Πιστοποιήσεις Τουλάχιστον Energy Star, RοHS, 

CEL, EPEAT 
  

2.3 Εγγύηση    

2.3.1 Όροι εγγύησης Εγγύηση από τον κατασκευαστή, 

χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 

πέντε (5) ετών με επιτόπια (on site) 

υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα (NBD). H προσφερόμενη 

εγγύηση θα πρέπει να 

αποδεικνύετε εγγράφως με δήλωση 

του κατασκευαστή. 
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Είδος 3. Οθόνη Επιτραπέζιου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

3.1 Γενική Απαίτηση 
 

  

3.1.1 Μηχάνημα τυποποιημένο, διεθνώς 

αναγνωρισμένου κατασκευαστή με 

αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, 

καινούργιο ως προς όλα τα μέρη 

του (αμεταχείριστο, όχι προϊόν 

ανακατασκευής) και να μην έχει 

ανακοινωθεί παύση της παραγωγής 

του προσφερόμενου μοντέλου. 

Ναι   

3.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

3.2.1 Τύπος οθόνης Full HD   

3.2.2 Τεχνολογία οθόνης LED με σύστημα οπισθοφωτισμού 

και αντιθαμβωτική επικάλυψη 

  

3.2.3 Διαγώνιος ≥ 23.8 ίντσες   

3.2.4 Λόγος διαστάσεων 16:9   

3.2.5 Ανάλυση ≥ 1920 x 1080   

3.2.6 Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m²   

3.2.7 Αντίθεση ≥ 1000 : 1   

3.2.8 Χρόνος Απόκρισης ≤ 8ms   

3.2.9 Γωνία Θέασης ≥ 178° κάθετη / 178° οριζόντια   

3.2.10 Διασυνδέσεις οθόνης 

(Χωρίς την παροχή και χρήση 

adaptors) 

≥ 1 x Display Port 

≥ 1 x HDMI 

≥ 1 x VGA 

  

3.2.11 Θύρες ≥ 1 x USB 3.0 Type-Β port ή 

ανώτερη 

≥ 2 x USB 3.0 Type-A port ή 

ανώτερη 

  

3.2.12 Δυνατότητα ρύθμισης ύψους και 

κατεύθυνσης (pivot) της οθόνης 

Ναι   

3.2.13 Πιστοποιήσεις Τουλάχιστον Energy Star, EPEAT, 

TCO Certified Display 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

3.3 Παραδοτέα 
 

  

3.3.1 Επιπλέον παραδοτέος εξοπλισμός Καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο 

USB (αρσενικό Α σε αρσενικό B), 

καλώδιο DisplayPort ή HDMI, 

οδηγός γρήγορης εγκατάστασης 

(σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) 

  

3.4 Εγγύηση    

3.4.1 Όροι εγγύησης Εγγύηση από τον κατασκευαστή, 

χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 

πέντε (5) ετών με επιτόπια (on site) 

υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα (NBD). H προσφερόμενη 

εγγύηση θα πρέπει να 

αποδεικνύετε εγγράφως με δήλωση 

του κατασκευαστή. 

  

 

 

Είδος 4. Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με Οθόνη 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

4.1 Γενική Απαίτηση    

4.1.1 Σύνθεση που αποτελείται από 

μηχανήματα τυποποιημένα, 

διεθνώς αναγνωρισμένου 

κατασκευαστή, καινούργια ως προς 

όλα τα μέρη τους (αμεταχείριστα, 

όχι προϊόντα ανακατασκευής) και 

να μην έχει ανακοινωθεί παύση της 

παραγωγής των προσφερόμενων 

μοντέλων. Το σύνολο της 

προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, 

πληκτρολόγιο, ποντίκι και οθόνη) 

να προέρχονται από τον ίδιο 

κατασκευαστή για λόγους 

ομοιομορφίας εξοπλισμού και 

ενιαίας τεχνικής υποστήριξης. 

Ναι   

4.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η/Υ    





 

Σελίδα 88 
 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

4.2.1 Κουτί Tower   

4.2.2 Επεξεργαστής Intel Core i5 10ης γενιάς ή απόλυτα 

ισοδύναμος ή ανώτερος 

  

4.2.3 Συχνότητα λειτουργίας 

επεξεργαστή (βασική/turbo) σε 

GHz 

≥ 3.10/4.50   

4.2.4 Cache επεξεργαστή ≥ 12 ΜΒ   

4.2.5 Πυρήνες επεξεργαστή ≥ 6   

4.2.6 Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 12   

4.2.7 Μνήμη ≥ 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ή 

ανώτερη 

  

4.2.8 Υποδοχές μνήμης ≥ 2   

4.2.9 Τύπος σκληρού δίσκου M.2 PCIe NVMe Solid State Drive   

4.2.10 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 256 GB   

4.2.11 Οπτικό Μέσο Εσωτερική συσκευή 

ανάγνωσης/εγγραφής CD/DVD 

  

4.2.12 Κάρτα Γραφικών Intel UHD Graphics 630 ή 

απόλυτα 

ισοδύναμη ή ανώτερη. 

  

4.2.13 Έξοδοι γραφικών (χωρίς την 

χρήση προσαρμογέων) 

≥ 1 x Display Port 

≥ 1 x HDMI 

≥ 1 x VGA 

  

4.2.14 Δικτύωση Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps   

4.2.15 Υποδοχές επέκτασης ≥ 1 x full height PCIe x16 

≥ 2 x full height PCIe x1 

≥ M.2 

  

4.2.16 Θύρες ≥ 4 x USB 3.0 Type-A port ή 

ανώτερη  

≥ 4 x USB 2.0 Type-A port ή 

ανώτερη 

≥ 1 x σύνθετη υποδοχή 

ακουστικών / μικροφώνου 

≥ 1 x έξοδος ήχου 
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

≥ 1 x RJ45 

4.2.17 Διαχείριση ασφάλειας Trusted Platform Module (TPM)   

4.2.18 Προεγκατεστημένο λειτουργικό 

σύστημα 

Windows 10 Professional 64-bit 

στην ελληνική γλώσσα 

  

4.2.19 Τροφοδοτικό Active PFC ισχύος ≥ 180W   

4.2.20 Πληκτρολόγιο / σύνδεση  Ελληνικό (QWERTY) / 

Ενσύρματο USB 

  

4.2.21 Ποντίκι  / σύνδεση Οπτικό / Ενσύρματο USB   

4.2.22 Πιστοποιήσεις Η/Υ Τουλάχιστον Energy Star, RοHS, 

CEL, EPEAT 

  

4.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οθόνης    

4.3.1 Τύπος οθόνης Full HD   

4.3.2 Τεχνολογία οθόνης LED με σύστημα οπισθοφωτισμού 

και αντιθαμβωτική επικάλυψη 

  

4.3.3 Διαγώνιος ≥ 23.8 ίντσες   

4.3.4 Λόγος διαστάσεων 16:9   

4.3.5 Ανάλυση ≥ 1920 x 1080   

4.3.6 Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m²   

4.3.7 Αντίθεση ≥ 1000 : 1   

4.3.8 Χρόνος Απόκρισης ≤ 8ms   

4.3.9 Γωνία Θέασης ≥ 178° κάθετη / 178° οριζόντια   

4.3.10 Διασυνδέσεις οθόνης 

(Χωρίς την παροχή και χρήση 

adaptors) 

≥ 1 x Display Port 

≥ 1 x HDMI 

≥ 1 x VGA 

  

4.3.11 Θύρες ≥ 1 x USB 3.0 Type-Β port ή 

ανώτερη 

≥ 2 x USB 3.0 Type-A port ή 

ανώτερη 

  

4.3.12 Δυνατότητα ρύθμισης ύψους και 

κατεύθυνσης (pivot) της οθόνης 

Ναι   
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

4.3.13 Πιστοποιήσεις οθόνης Τουλάχιστον Energy Star, EPEAT, 

TCO Certified Display 

  

4.4 Παραδοτέα 
 

  

4.4.1 Επιπλέον παραδοτέος εξοπλισμός Καλώδια τροφοδοσίας (Η/Υ και 

οθόνης), καλώδιο USB (αρσενικό 

Α σε αρσενικό B), καλώδιο 

DisplayPort ή HDMI, οδηγός 

γρήγορης εγκατάστασης οθόνης 

(σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) 

  

4.5 Εγγύηση    

4.5.1 Όροι εγγύησης Εγγύηση για το σύνολο του 

προσφερόμενου εξοπλισμού 

απευθείας από τον κατασκευαστή 

του, χρονικής διάρκειας πέντε (5) 

ετών με επιτόπια (on site) 

υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα (NBD). H προσφερόμενη 

εγγύηση θα πρέπει να 

αποδεικνύετε εγγράφως με δήλωση 

του κατασκευαστή. 

  

 

Είδος 5. Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Υψηλών Επιδόσεων με Οθόνη 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

5.1 Γενική Απαίτηση    

5.1.1 Σύνθεση που αποτελείται από 

μηχανήματα τυποποιημένα, 

διεθνώς αναγνωρισμένου 

κατασκευαστή, καινούργια ως προς 

όλα τα μέρη τους (αμεταχείριστα, 

όχι προϊόντα ανακατασκευής) και 

να μην έχει ανακοινωθεί παύση της 

παραγωγής των προσφερόμενων 

μοντέλων. Το σύνολο της 

προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, 

πληκτρολόγιο, ποντίκι και οθόνη) 

να προέρχονται από τον ίδιο 

Ναι   
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Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

κατασκευαστή για λόγους 

ομοιομορφίας εξοπλισμού και 

ενιαίας τεχνικής υποστήριξης. 

5.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η/Υ    

5.2.1 Κουτί Tower   

5.2.2 Επεξεργαστής Intel Core i7 10ης γενιάς ή απόλυτα 

ισοδύναμος ή ανώτερος. 

  

5.2.3 Συχνότητα λειτουργίας 

επεξεργαστή (βασική/turbo) σε 

GHz 

≥ 2.90/4.70   

5.2.4 Cache επεξεργαστή ≥ 16 ΜΒ   

5.2.5 Πυρήνες επεξεργαστή ≥ 8   

5.2.6 Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 16   

5.2.7 Μνήμη ≥ 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz ή 

ανώτερη 

  

5.2.8 Υποδοχές μνήμης ≥ 2   

5.2.9 Τύπος σκληρού δίσκου M.2 PCIe NVMe Solid State Drive   

5.2.10 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 256 GB   

5.2.11 Οπτικό Μέσο Εσωτερική συσκευή 

ανάγνωσης/εγγραφής CD/DVD 

  

5.2.12 Κάρτα Γραφικών Intel UHD Graphics 630 ή 

απόλυτα 

ισοδύναμη ή ανώτερη. 

  

5.2.13 Έξοδοι γραφικών (χωρίς την 

χρήση προσαρμογέων) 

≥ 1 x Display Port 

≥ 1 x HDMI 

≥ 1 x VGA 

  

5.2.14 Δικτύωση Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps   

5.2.15 Υποδοχές επέκτασης ≥ 1 x full height PCIe x16 

≥ 2 x full height PCIe x1 

≥ M.2 

  

5.2.16 Θύρες ≥ 4 x USB 3.0 Type-A port ή 

ανώτερη 
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Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

≥ 4 x USB 2.0 Type-A port ή 

ανώτερη 

≥ 1 x σύνθετη υποδοχή 

ακουστικών / μικροφώνου 

≥ 1 x έξοδος ήχου 

5.2.17 Διαχείριση ασφάλειας Trusted Platform Module (TPM)   

5.2.18 Προεγκατεστημένο λειτουργικό 

σύστημα 

Windows 10 Professional 64-bit 

στην ελληνική γλώσσα 

  

5.2.19 Τροφοδοτικό Active PFC ισχύος ≥ 180W   

5.2.20 Πληκτρολόγιο / σύνδεση  Ελληνικό (QWERTY) / 

Ενσύρματο USB 

  

5.2.21 Ποντίκι  / σύνδεση Οπτικό / Ενσύρματο USB   

5.2.22 Πιστοποιήσεις Η/Υ Τουλάχιστον Energy Star, RοHS, 

CEL, EPEAT 

  

5.3 Οθόνη    

5.3.1 Τύπος οθόνης Full HD   

5.3.2 Τεχνολογία οθόνης LED με σύστημα οπισθοφωτισμού 

και αντιθαμβωτική επικάλυψη 

  

5.3.3 Διαγώνιος ≥ 23.8 ίντσες   

5.3.4 Λόγος διαστάσεων 16:9   

5.3.5 Ανάλυση ≥ 1920 x 1080   

5.3.6 Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m²   

5.3.7 Αντίθεση ≥ 1000 : 1   

5.3.8 Χρόνος Απόκρισης ≤ 8ms   

5.3.9 Γωνία Θέασης ≥ 178° κάθετη / 178° οριζόντια   

5.3.10 Διασυνδέσεις οθόνης 

(Χωρίς την παροχή και χρήση 

adaptors) 

≥ 1 x Display Port 

≥ 1 x HDMI 

≥ 1 x VGA 

  

5.3.11 Θύρες ≥ 1 x USB 3.0 Type-Β port ή 

μεταγενέστερη 

≥ 2 x USB 3.0 Type-A port ή 
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

μεταγενέστερη 

5.3.12 Δυνατότητα ρύθμισης ύψους και 

κατεύθυνσης (pivot) της οθόνης 

Ναι   

5.3.13 Πιστοποιήσεις οθόνης Τουλάχιστον Energy Star, EPEAT, 

TCO Certified Display 

  

5.4 Παραδοτέα 
 

  

5.4.1 Επιπλέον παραδοτέος εξοπλισμός Καλώδια τροφοδοσίας (Η/Υ και 

οθόνης), καλώδιο USB (αρσενικό 

Α σε αρσενικό B), καλώδιο 

DisplayPort ή HDMI, οδηγός 

γρήγορης εγκατάστασης οθόνης 

(σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) 

  

5.5 Εγγύηση    

5.5.1 Όροι Εγγύησης Εγγύηση για το σύνολο του 

προσφερόμενου εξοπλισμού 

απευθείας από τον κατασκευαστή 

του, χρονικής διάρκειας πέντε (5) 

ετών με επιτόπια (on site) 

υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα (NBD). H προσφερόμενη 

εγγύηση θα πρέπει να 

αποδεικνύετε εγγράφως με δήλωση 

του κατασκευαστή. 

  

 

Είδος 6. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

6.1 Γενική Απαίτηση    

6.1.1 Μηχάνημα τυποποιημένο, διεθνώς 

αναγνωρισμένου κατασκευαστή με 

αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, 

καινούργιο ως προς όλα τα μέρη 

του (αμεταχείριστο, όχι προϊόν 

ανακατασκευής) και να μην έχει 

ανακοινωθεί παύση της παραγωγής 

Ναι   
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

του προσφερόμενου μοντέλου. 

6.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

6.2.1 Διαγώνιος οθόνης ≥ 15.6 ίντσες   

6.2.2 Τύπος οθόνης Full HD, LED με αντιθαμβωτική 

επικάλυψη 

  

6.2.3 Ανάλυση οθόνης ≥ 1920 x 1080   

6.2.4 Επεξεργαστής Intel Core i5-10ης γενιάς ή απόλυτα 

ισοδύναμος ή ανώτερος 

  

6.2.5 Συχνότητα λειτουργίας 

επεξεργαστή (βασική/turbo) σε 

GHz 

≥ 1.60/4.20   

6.2.6 Cache επεξεργαστή ≥ 6 ΜΒ   

6.2.7 Μνήμη ≥ 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ή 

ανώτερη  

  

6.2.8 Τύπος σκληρού δίσκου M.2 PCIe NVMe Solid State Drive   

6.2.9 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου  ≥ 256 GB   

6.2.10 Κάρτα Γραφικών Ενσωματωμένα γραφικά με τον 

επεξεργαστή ή ανώτερη αυτόνομη 

κάρτα γραφικών. 

  

6.2.11 Δικτύωση Ασύρματο δίκτυο 

Bluetooth  

Ethernet 10/100/1000 Mbps 

  

6.2.12 Έξοδοι γραφικών Τουλάχιστον 

≥ 1 x VGA 

≥ 1 x HDMI 

  

6.2.13 Θύρες Τουλάχιστον 

≥ 2 x USB 3.0 Type-A port ή 

ανώτερη 

≥ 1 x USB Type-A port 2.0 ή 

ανώτερη 

≥ 1 x υποδοχή για ακουστικά -

μικρόφωνο 

1 x Micro SD card reader 
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Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

6.2.14 Ενσωματωμένη κάμερα με 

μικρόφωνο 

Ναι   

6.2.15 Ενσωματωμένα ηχεία Ναι   

6.2.16 Προεγκατεστημένο λειτουργικό 

σύστημα 

Windows 10 Professional 64-bit 

στην ελληνική γλώσσα 

  

6.2.17 Μπαταρία 3-Cell ή 4-Cell με ισχύ 

σε WHr 

≥ 45   

6.2.18 Φορτιστής ≥ 45 Watt   

6.2.19 Πληκτρολόγιο Ελληνικό (QWERTY)   

6.2.20 Ασφάλεια Να υποστηρίζει Trusted Platform 

Module (TPM) 

  

6.2.21 Βάρος ≤ 2.5 κιλά   

6.2.22 Πιστοποιήσεις Τουλάχιστον Energy Star, EPEAT   

6.3 Εγγύηση    

6.3.1 Όροι εγγύησης Εγγύηση απευθείας από τον 

κατασκευαστή του, χρονικής 

διάρκειας 5 ετών με επιτόπια (on 

site) υποστήριξη την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα (NBD). H 

προσφερόμενη εγγύηση θα πρέπει 

να αποδεικνύετε εγγράφως με 

δήλωση του κατασκευαστή. 

  

 

Είδος 7. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Υψηλών Επιδόσεων 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

7.1 Γενική Απαίτηση    

7.1.1 Μηχάνημα τυποποιημένο, διεθνώς 

αναγνωρισμένου κατασκευαστή με 

αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, 

καινούργιο ως προς όλα τα μέρη 

Ναι   
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

του (αμεταχείριστο, όχι προϊόν 

ανακατασκευής) και να μην έχει 

ανακοινωθεί παύση της παραγωγής 

του προσφερόμενου μοντέλου. 

7.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

7.2.1 Διαγώνιος οθόνης ≥ 15.6 ίντσες   

7.2.2 Τύπος οθόνης Full HD, LED με αντιθαμβωτική 

επικάλυψη 

  

7.2.3 Ανάλυση οθόνης ≥ 1920 x 1080   

7.2.4 Επεξεργαστής Intel Core i7-10ης γενιάς ή 

μεταγενέστερος 

  

7.2.5 Συχνότητα λειτουργίας 

επεξεργαστή (βασική/turbo) σε 

GHz 

≥ 1.80/4.90   

7.2.6 Cache επεξεργαστή ≥ 8 ΜΒ   

7.2.7 Μνήμη ≥ 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ή 

ανώτερη  

  

7.2.8 Τύπος σκληρού δίσκου M.2 PCIe NVMe Solid State Drive   

7.2.9 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου  ≥ 256 GB   

7.2.10 Κάρτα Γραφικών Αυτόνομη κάρτα γραφικών με 

μνήμη τουλάχιστον 2 GB 

  

7.2.11 Δικτύωση Ασύρματο δίκτυο 

Bluetooth  

Ethernet 10/100/1000 Mbps 

  

7.2.12 Έξοδοι γραφικών Tουλάχιστον 

≥ 1 x VGA 

≥ 1 x HDMI 

  

7.2.13 Θύρες Τουλάχιστον 

≥ 2 x USB 3.0 Type-A port ή 

ανώτερη 

≥ 1 x USB 2.0 Type-A port ή 

ανώτερη 

≥ 1 x υποδοχή για ακουστικά -

μικρόφωνο 

≥ 1 x Micro SD card reader 
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

≥ 1 x RJ45 

7.2.14 Ενσωματωμένη κάμερα με 

μικρόφωνο 

Ναι   

7.2.15 Ενσωματωμένα ηχεία Ναι   

7.2.16 Προεγκατεστημένο λειτουργικό 

σύστημα 

Windows 10 Professional 64-bit 

στην ελληνική γλώσσα 

  

7.2.17 Μπαταρία 3-Cell ή 4-Cell με ισχύ 

σε WHr 

≥ 45   

7.2.18 Φορτιστής ≥ 45 Watt   

7.2.19 Πληκτρολόγιο Ελληνικό (QWERTY)   

7.2.20 Ασφάλεια Να υποστηρίζει Trusted Platform 

Module (TPM) 

  

7.2.21 Βάρος ≤ 2.5 κιλά   

7.2.22 Πιστοποιήσεις Τουλάχιστον Energy Star, EPEAT   

7.3 Εγγύηση    

7.3.1 Όροι εγγύησης Εγγύηση απευθείας από τον 

κατασκευαστή του, χρονικής 

διάρκειας πέντε (5) ετών με 

επιτόπια (on site) υποστήριξη την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD). 

H προσφερόμενη εγγύηση θα 

πρέπει να αποδεικνύετε εγγράφως 

με δήλωση του κατασκευαστή. 

  

 

Είδος 8. Εκτυπωτής Μονόχρωμος A4 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

8.1 Γενική Απαίτηση    
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

8.1.1 Εκτυπωτικό μηχάνημα μονόχρωμο, 

Α4, τεχνολογίας laser, διεθνώς 

αναγνωρισμένου κατασκευαστή με 

αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, 

καινούργιο ως προς όλα τα μέρη του 

(αμεταχείριστο, όχι προϊόν 

ανακατασκευής) και να μην έχει 

ανακοινωθεί παύση της παραγωγής 

του προσφερόμενου μοντέλου. 

   

8.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

8.2.1 Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 800 ΜHz   

8.2.2 Μνήμη ≥ 256 ΜΒ   

8.2.3 Πίνακας ελέγχου Οθόνη LCD   

8.2.4 Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη   

8.2.5 Ανάλυση εκτύπωσης ≥ 600 x 600 dpi   

8.2.6 Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 (μονή 

όψη) 

≥ 35 σελίδες / λεπτό   

8.2.7 Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού Τουλάχιστον Α4, Α5, Α6   

8.2.8 Μέγιστο υποστηριζόμενο βάρος 

χαρτιού 

Τουλάχιστον 160 g/m²   

8.2.9 Είσοδοι χαρτιού / χωρητικότητα Τουλάχιστον 

1 x κασέτα / ≥ 250 φύλλα 

1 x δίσκο πολλαπλών χρήσεων / ≥ 

50 φύλλα 

  

8.2.10 Συνιστώμενος (Recommended ή 

Target)  μηνιαίος κύκλος 

εργασιών  

≥ 3.000 σελίδες   

8.2.11 Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας 

(ασπρόμαυρη) 

≤ 10 δευτερόλεπτα   

8.2.12 Βασικές γλώσσες εκτυπωτή Τουλάχιστον PCL, PostScript3   

8.2.13 Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100 Mbps ή ανώτερη 

Hi-Speed USB 2.0 
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

8.2.14 Υποστηριζόμενα λειτουργικά 

συστήματα 

Windows 10 / Windows 8.1 / 

Windows 8 / Windows 7 / Mac OS 

X (10.x ή μεταγενέστερo) / Linux 

  

8.3 Παραδοτέος εξοπλισμός    

8.3.1 Επιπλέον παραδοτέος εξοπλισμός Καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο 

USB, τόνερ τουλάχιστον 1.500 

σελίδων, οδηγός εγκατάστασης (σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) 

  

8.4 Εγγύηση    

8.4.1 Όροι εγγύησης Εγγύηση απευθείας από τον 

κατασκευαστή του, χρονικής 

διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) 

ετών για επισκευή ή 

αντικατάσταση. H προσφερόμενη 

εγγύηση θα πρέπει να 

αποδεικνύετε εγγράφως με δήλωση 

του κατασκευαστή. 

  

 

Είδος 9. Εκτυπωτής Έγχρωμος A4 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

9.1 Γενική Απαίτηση       

9.1.1 Εκτυπωτικό μηχάνημα έγχρωμο, Α4, 

τεχνολογίας laser, διεθνώς 

αναγνωρισμένου κατασκευαστή με 

αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, 

καινούργιο ως προς όλα τα μέρη του 

(αμεταχείριστο, όχι προϊόν 

ανακατασκευής) και να μην έχει 

ανακοινωθεί παύση της παραγωγής 

του προσφερόμενου μοντέλου. 

Ναι   

9.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

9.2.1 Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 800 MHz   

9.2.2 Μνήμη ≥ 512 ΜΒ   
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

9.2.3 Πίνακας ελέγχου Έγχρωμη LCD οθόνη αφής   

9.2.4 Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη   

9.2.5 Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης ≥ 600 x 600 dpi   

9.2.6 Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 (μονή 

όψη) 

≥ 25 σελίδες / λεπτό   

9.2.7 Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού Τουλάχιστον Α4, Α5, Α6   

9.2.8 Μέγιστο υποστηριζόμενο βάρος 

χαρτιού 

Τουλάχιστον 160 g/m²   

9.2.9 Είσοδοι χαρτιού / χωρητικότητα Τουλάχιστον 

1 x κασέτα / ≥ 250 φύλλα 

1 x δίσκο πολλαπλών χρήσεων / ≥ 

50 φύλλα 

  

9.2.10 Συνιστώμενος (Recommended ή 

Target)  μηνιαίος κύκλος 

εργασιών 

≥ 3.000 σελίδες   

9.2.11 Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας 

(ασπρόμαυρη) 

≤ 15 δευτερόλεπτα   

9.2.12 Βασικές γλώσσες εκτυπωτή Τουλάχιστον PCL, PostScript3   

9.2.13 Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100/1000 Mbps 

Hi -Speed USB 2.0 

  

9.2.14 Υποστηριζόμενα λειτουργικά 

συστήματα 

Windows 10 / Windows 8.1 / 

Windows 8 / Windows 7 / Mac OS 

X (10.x ή μεταγενέστερo) / Linux 

  

9.3 Παραδοτέα    

9.3.1 Επιπλέον παραδοτέος εξοπλισμός Καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο  

USB, τόνερ (μαύρο και έγχρωμα) 

για τουλάχιστον 1.200 σελίδες, 

οδηγός γρήγορης εγκατάστασης 

(σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) 

  

9.4 Εγγύηση    
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

9.4.1 Όροι εγγύησης Εγγύηση απευθείας από τον 

κατασκευαστή του, χρονικής 

διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) 

ετών για επισκευή ή 

αντικατάσταση. H προσφερόμενη 

εγγύηση θα πρέπει να 

αποδεικνύετε εγγράφως με δήλωση 

του κατασκευαστή. 

  

 

Είδος 10. Πολυμηχάνημα 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

10.1 Γενική Απαίτηση    

10.1.1 Μηχάνημα μονόχρωμο, Α4, 

πολλαπλών λειτουργιών, 

τεχνολογίας laser, διεθνώς 

αναγνωρισμένου κατασκευαστή με 

αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, 

καινούργιο ως προς όλα τα μέρη 

του (αμεταχείριστο, όχι προϊόν 

ανακατασκευής) και να μην έχει 

ανακοινωθεί παύση της παραγωγής 

του προσφερόμενου μοντέλου. 

Ναι   

10.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

10.2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά    

10.2.1.1 Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση   

10.2.1.2 Να διαθέτει ενσωματωμένη 

διεπαφή διαδικτύου (web 

interface) για απομακρυσμένη 

διαχείριση 

Ναι   

10.2.1.3 Μνήμη ≥ 512 MB   

10.2.1.4 Πίνακας ελέγχου Έγχρωμη LCD οθόνη αφής   

10.2.1.5 Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100/1000 Mbps 

High-Speed USB 2.0 
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

10.2.1.6 Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας ≤ 8 δευτερόλεπτα   

10.2.1.7 Υποστηριζόμενα λειτουργικά 

συστήματα 

Windows 10 / Windows 8.1 / 

Windows 8 / Windows 7 /Mac OS 

X (10.x ή μεταγενέστερο) 

  

10.2.2 Διαχείριση χαρτιού    

10.2.2.1 Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού Τουλάχιστον A4, A5, A6   

10.2.2.2 Μέγιστο υποστηριζόμενο βάρος 

χαρτιού 

Τουλάχιστον 180 g/m²   

10.2.2.3 Αυτόματος τροφοδότης διπλής 

όψεως 

Ναι με ένα πέρασμα (Single Pass) 

χωρητικότητας τουλάχιστον 50 

φύλλων 

  

10.2.2.4 Είσοδοι χαρτιού / χωρητικότητα Τουλάχιστον 

1 x συρτάρι  / ≥ 250 φύλλα 

1 x δίσκο πολλαπλών χρήσεων / ≥ 

50 φύλλα 

  

10.2.2.5 Συνιστώμενος (Recommended ή 

Target) μηνιαίος κύκλος εργασιών 

≥ 4.000 σελίδες   

10.2.3 Λειτουργία εκτύπωσης    

10.2.3.1 Ανάλυση εκτύπωσης ≥ 600 x 600 dpi   

10.2.3.2 Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 (μονής 

όψης) 

≥ 38 σελίδες / λεπτό   

10.2.3.3 Βασικές γλώσσες εκτυπωτή Τουλάχιστον PCL, PostScript3   

10.2.4 Λειτουργία αντιγραφής    

10.2.4.1 Ανάλυση αντιγραφής ≥ 600 x 600 dpi   

10.2.4.2 Ταχύτητα αντιγραφής Α4 (μονής 

όψης) 

≥ 38 σελίδες / λεπτό   

10.2.4.3 Εστίαση Τουλάχιστον από 25% έως 400%   

10.2.5 Λειτουργία σάρωσης    

10.2.5.1 Ανάλυση σάρωσης Τουλάχιστον 600 x 600 dpi   

10.2.5.2 Είδος σάρωσης Μονόχρωμη και έγχρωμη   
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

10.2.5.3 Μέσα σάρωσης Επίπεδη επιφάνεια σάρωσης και 

αυτόματος τροφοδότης 

  

10.2.5.4 Ταχύτητα σάρωσης μονόχρωμη 

Α4 (μονής όψης) 

≥ 20 εικ./λεπτό   

10.2.5.5 Δυνατότητα αποστολής σάρωσης Τουλάχιστον σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, email, USB 

  

10.2.5.6 Υποστηριζόμενα αρχεία Τουλάχιστον TIFF / JPEG/ PDF   

10.2.5.7 Συμβατότητα με πρωτόκολλα 

σάρωσης 

Τουλάχιστον πρότυπο TWAIN   

10.2.6 Παραδοτέα    

10.2.6.1 Επιπλέον παραδοτέος εξοπλισμός Καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο 

USB, τόνερ τουλάχιστον 3.000 

σελίδων, οδηγός  εγκατάστασης 

(σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) 

  

10.2.7 Εγγύηση    

10.2.7.1 Όροι εγγύησης Εγγύηση απευθείας από τον 

κατασκευαστή του, χρονικής 

διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) 

ετών για επισκευή ή 

αντικατάσταση. H προσφερόμενη 

εγγύηση θα πρέπει να 

αποδεικνύετε εγγράφως με δήλωση 

του κατασκευαστή. 

  

 

 

Είδος 11. Μονάδα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

17.1 Γενική Απαίτηση    

17.1.1 Μηχάνημα διεθνώς 

αναγνωρισμένου κατασκευαστή 

με αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, 

καινούργιο ως προς όλα τα μέρη 
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

του (αμεταχείριστο, όχι προϊόν 

ανακατασκευής) και να μην έχει 

ανακοινωθεί παύση της 

παραγωγής του προσφερόμενου 

μοντέλου. 

17.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

17.2.1 Τύπος UPS  Line Interactive με αυτόματο 

σταθεροποιητή τάσης (AVR) 

  

17.2.2 Είδος Tower   

17.2.3 Προστασία από υπέρταση  Ναι    

17.2.4 Συνδεσιμότητα Σύνδεση USB και παρεχόμενο 

λογισμικό  διαχείρισης 
  

17.2.5 Ποσότητα πριζών / Τύπος 

πρίζας 

≥ 4 / Schuko   

17.2.6 Παρεχόμενη Ισχύ ≥ 700  VA / 390Watts    

17.2.7 Χρόνος μεταγωγής σε διακοπή 

ρεύματος 

≤ 4ms   

17.2.8 Αυτονομία στην μέγιστη 

παρεχόμενη ισχύ 

≥ 1 λεπτό   

17.2.9 Εύρος τιμών τάσης εισόδου ≤ 140 και ≥ 300V   

17.2.10 Τάση εξόδου  230V με μέγιστη διακύμανση  +/-

8%,  50 Hz με μέγιστη διακύμανση   

+/-1 Hz 

  

17.2.11 Τύπος Μπαταρίας Σφραγισμένη μπαταρία μόλυβδου 

χωρίς ανάγκη συντήρησης, 

στεγανοποιημένη,  τουλάχιστον 12V 

7.2Αh,  με δυνατότητα αλλαγής 

  

17.2.12 Τυπικός χρόνος επαναφόρτισης 

μπαταρίας 

≤ 6 ώρες   

17.2.13 Ηχητική ειδοποίηση  Τουλάχιστον όταν λειτουργεί με 

ρεύμα από την μπαταρία και πολύ 

χαμηλής στάθμης μπαταρίας  

  

17.3 Παραδοτέα    
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

17.3.1 Επιπλέον παραδοτέος 

εξοπλισμός 

Μπαταρίες, καλώδιο USB, καλώδιο 

τροφοδοσίας, οδηγός χρήσης (σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) 

  

17.4 Εγγύηση    

17.4.1 Όροι εγγύησης Εγγύηση απευθείας από τον 

κατασκευαστή χρονικής διάρκειας 

τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

  

 

 

Είδος 12. Τάμπλετ 

Λειτουργικό Σύστημα Android 

Έτος Κυκλοφορίας 2020 

Μνήμη RAM 6 GB 

Χωρητικότητα 128 GB 

Πυρήνες Επεξεργαστή Octa-Core (1+3+4) 

Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή 3,09 GHz 

Μέγεθος Οθόνης 11 " 

Ανάλυση Οθόνης 2560 x 1600 pixels 

Τύπος IPS 

Ανάλυση Βασικής Κάμερας 13 MP 

Δευτερεύουσα Κάμερα Ναι 

Συνδεσιμότητα Bluetooth ,USB-C ,Wi-Fi 

Μέγιστη Διάρκεια Μπαταρίας 15 hrs 

Χωρητικότητα Μπαταρίας 8000 mAh 

Δυνατότητες Card Reader 

Αισθητήρες, Επιταχυνσιόμετρο, Αισθητήρας Εγγύτητας,Γυροσκόπιο,Δακτυλικό Αποτύπωμα,Πυξίδα 

Διαστάσεις 

253.8 x 165.3 x 6.3 mm 

Βάρος 498 gr 

Είδος 13. Ποντίκι Ασύρματο 

Σύνδεση : Bluetooth 

Χρήση: Desktop 

Τεχνολογία: Blue Track 
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Κατευθύνσεις τροχού κύλισης: 4 

Είδος 14. Κάμερα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

Έχει ανάλυση 1080p full-HD και μέσω της λειτουργίας αυτόματης εστίασης και του μικροφώνου ακύρωσης 

θορύβου σας εξασφαλίζει άψογες βιντεο-συνομιλίες και τηλεδιασκέψεις. 

Έχει τη δυνατότητα προσαρμογής της σε οθόνη, τρίποδο ή να συνδεθεί σε Smart TV. 

• Ανάλυση Sensor: 2,0 Megapixel 

• Τεχνολογία Sensor: CMOS 

• Ανάλυση Video: 2048×1536 pixels 

• Frame Capture Rate: 30 fps 

• Σύνδεση: USB 

• Χαρακτηριστικά: Περιστροφή 360 μοιρών, Auto Focus, συμβατή με Windows, Android v5.0 ή νεότερο, MAC OS 

10.6 ή μεταγενέστερο και με Smart TV ή TV box. 

Είδος 15. Κάμερα Ιστού 

Ανάλυση Βίντεο 1920x1080 

Καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) 30 fps (HD) 

Σύνδεση USB 2.0 

Μικρόφωνο Ναι 

Είδος 16. Πληκτρολόγιο και ποντίκι ενσύρματο 

Περιεχόμενα συσκευασίας:  Keyboard & mouse, ενσύρματο πληκτρολόγιο & ποντίκι και οδηγίες χρήσης. 

Σύνδεση: USB ενσύρματο. Συμβατά λειτουργικά: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 και Linux kernel 

2.6+ Χαρακτήρες: Ελληνικά ή Αγγλικά. Συσκευασία: Retail. Διαστάσεις: (L - W - D) 450 X 15.5 X 23.5 .Μήκος 

καλωδίου 1,5m 

Είδος 17. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 

Χωρητικότητα: 1 TB. Διασύνδεση: USB 3.0 (USB 2.0 compatible). Μέγιστος ρυθμός μεταφοράς 

δεδομένων: 5.0 Gbit/s. Σύστημα αρχείων: NTFS (MS Windows). Τροφοδοσία: Μέσω USB (max. 900mA). 

Απαιτήσεις συστήματος: Formatted NTFS for Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, One free port of 

USB 3.0 or USB 2.0. 

Είδος 18. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  

Χαρακτηριστικά: 

Οθόνη: Διαγώνιος 14ιντσών, περιστρεφόμενη (360°) IPS οθόνη αφής, Ανάλυση Full HD 1920x1080,  Τύπος πάνελ 

FHD IPS display 250nits Multi-Touch  

Συμπεριλαμβάνει Ψηφιακή πένα (Digital Pen)  

Επεξεργαστής: Intel® Core™ i5-1135G7 (11ης γενιάς, 8M Cache, up to 4.20 GHz (4C / 8T, 2.4 / 4.2GHz, 8MB) 

Μνήμη RAM: 8GB soldered, DDR4-3200 

Σκληρός Δίσκος: SSD (M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe), Χωρητικότητα 512GB 

Θύρες:  1x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 3.1 Gen 1 (Always On), 1x USB-C 3.1 Gen 1, 1x HDMI, 1x headphone / 

microphone combo jack (3.5mm) 

WiFi 11ac, 2x2, Bluetooth® 5.0 

Γραφικά: Intel Iris Xe Graphics Shared 

Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 10  
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Βάρος:  1,5Kgr 

Χρόνος Λειτουργίας: έως 10 ώρες 

Εγγύηση: Δύο (2) έτη. Τύπου Lenovo Flex 5-14 FullHD-Touch i5-11thGen 8GB/SSD512GB W10 +DigitalPen 

Platinum ή ισοδύναμο. 

Είδος 19. Barcode Scanner χειρός 

Αναγνώριση 20  αριθμών 

Είδος 20. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 2TB 

Χωρητικότητα: 2000 GB, Interface: USB 3.0 

Είδος 21. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 

Χωρητικότητα 2000 GB 

Μέγεθος 2.5" 

SSD Όχι 

Interface  USB 3.0 

Εξωτερική Παροχή Ρεύματος Όχι 

Είδος 22. Μνήμη για laptop  

Μνήμη Ram τύπου DDR4 για laptop με 8GB χωρητικότητα και συχνότητα 2400 MHz. 

Είδος 23. Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής σύμπυκνων δίσκων (CD) και ψηφιακών 

βιντεοδίσκων (DVD) Εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου  

Εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου                                   Σύνδεση: USB 2.0. 

Υποστηριζόμενα μέσα: Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, CD-ROM/XA, Multi-session 

CD, DVD Video.               Συμβατότητα δίσκων: CD-R, CD-RW, DVD-R / DVD+R, DVD-R / DVD+R Double 

Layer, DVD-RW, DVD-RAM, DVD-ROM, miniDVD.                             

Ταχύτητα ανάγνωσης: DVD+R: 8 X, DVD-R: 8 X, DVD+RW: 8 X, DVD-RW: 8 X, DVD-ROM: 8 X, 

DVD+R(DL): 8 X, DVD-R(DL): 8 X, DVD-ROM(DL): 8 X, DVD-RAM: 5 X, CD-R: 24 X, CD-RW: 24 X, CD-

ROM: 24 X, DVD video playback: 4 X, VCD playback: 10 X, Audio CD Playback: 10 X. 

Τρόποι εγγραφής: DVD+R & DVD+R (DL)?Sequential Write, DVD-R & DVD-R(DL)?DAO/Incremental 

Recording, DVD+RW?Random Write, DVD- RW?DAO/Restricted Overwrite/Incremental Recording, DVD-RAM: 

Random Write, CD-R/RW?DAO/TAO/SAO/Packet Write. 

Ταχύτητες εγγραφής: DVD+R? 8X, DVD-R? 8X, DVD+RW? 8X, DVD- RW? 6X, DVD+R(DL)? 6X, DVD-R 

(DL)? 6X, DVD- RAM? 5X, CD-R? 24X, CD-RW? 16X. 

Data Buffer: 1 MB.          

Είδος 24. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 

SSD, Μέγεθος: 2.5", Σύνδεση: USB 3.1 / USB-C, No Raid 

Είδος 25. Type-C Docking station 

HDMI resolution up to Ultra-HD 4K @30Hz 

USB-C and Thunderbolt 3 compliant 

Supports DisplayPort Alternate Mode over USB-C 

1 x USB-C port supporting power delivery and data sync 

USB-C Power Delivery up to 180W  
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3 x USB 3.0 ports supporting speeds up to 5Gbps w/1 port supporting Quick Charge BC 1.2 

1 X SD/microSD dual card reader 

2 x Display Port  

1 X Θύρα Ethernet 

1 X θύρα ακουστικών 

Είδος 26. Μηχανικό πληκτρολόγιο 

Μηχανικό πληκτρολόγιο, φωτισμός RGB, Ελληνικό (QWERTY) / Ενσύρματο USB 

Είδος 27. Αντάπτορας HDMI σε VGA 

Αντάπτορας HDMI σε VGA 

Είδος 28. Scanner φορητό έγχρωμο με wifi 

Scanner φορητό, έγχρωμο, με wifi και έγχρωμη οθόνη; Επέκταση Μνήμης: Micro SD Card 32GB; 

Τροφοδοσία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου; 

Εξοικονόμηση Μπαταρίας : Αυτόματη Απενεργοποίηση έπειτα από 3 λεπτά αδράνειας; 

Επιλογή Ανάλυσης: 300DPI,600DPI,1050DPI; 

Αρχείο Σάρωσης: JPEG,PDF; Διαστάσεις: 258mm X 39mm X 28mm 

Είδος 29. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 

Χωρητικότητα: 2 ΤB 

Μέγεθος: 2.5""  

Συνδεσιμότητα: Interface USB 3.2 

Είδος 30. Πληκτρολόγιο 

Αποσπώμενο πληκτρολόγιο με μηχανικά πλήκτρα, οπίσθιο φωτισμό, premium σχεδιασμό και επένδυση από ιταλική 

αλκαντάρα 

Είδος 31. Τάμπλετ 

Λειτουργικό σύστημα: Adroid Επεξεργαστής, Αριθμός Πυρήνων: Octa core (4+4)  

Επεξεργαστής και Μνήμη Ram: 4GΒ; 

Χωρητικότητα: 64 GB; Ταχύτητα Επεξεργαστή:2.3 GHz 

Μέγεθος Οθόνης ≥ 10 "" 

Ανάλυση Οθόνης: 2000 x 1200 pixels 

Τύπος:TFT, Συνδεσιμότητα: Bluetooth, USBWi-Fi, Διάρκεια Μπαταρίας ≥140 Η,Card Reader, Επιταχυνσιόμετρο,  

Γυροσκόπιο, Κάμερες: 2 

Είδος 32. Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος SSD 

Τεχνολογία:SSD          Χωρητικότητα:1TB 

Είδος 33. Εσωτερικός σκληρός δίσκος HDD 

Τεχνολογία SSD, Mέγεθος 512 

Είδος 34. Mητρική κάρτα 

Chipset :  AMD A320  ή ισοδύναμο, HDMI Output : Ναι , LAN : Gigabit, SATA 3ports :4 , Socket : AM4,  USB 
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Port : USB 2.0/3.0 & USB 3.1, Μνήμη :DDR4 , Τύπος Μητρικής : Μicro-ATX , Υποδοχές Μνήμης : 2 

Είδος 35.  Μνήμη RAM 

Μέγεθος Μνήμης :  8 GB , Συχνότητα :  3200MHz, Τύπος Μνήμης :  DDR4 , Χρήση :  Desktop   

Είδος 36. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας CPU 

AM4 RYZEN 3 2200G ή ισοδύναμο, CPU Socket TypeAM4# of Cores4# of Threads8Base Clock3.6GHzMax 

Boost Clock4GHzTotal L1 Cache384KBTotal L2 Cache2MBTotal L3 Cache4MB με Ενσωματωμένα γραφικά   

Είδος 37. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 

Τύπου Maxtor ή ισοδύναμο 2,5'' ,M3 portable 2TB USB 3.0 Black 

Είδος 38. Εσωτερικός σκληρός δίσκος SSD 

Χωρητικότητα: 500 GB 

Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA III 

Read Speed: 560 MB/s 

Write Speed: 530 MB/s 

Maximum 4KB Random Write: 36000 IOPS 

Διαστάσεις: 2.5'' 

Είδος 39. Εξωτερική κάρτα αποθήκευσης δεδομένων microSD 

Εξωτερική κάρτα αποθήκευσης δεδομένων microSD, χωρητικότητας 256GB,  speed class 10.  

Είδος 40. Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος  

Σκληρός Δίσκος Εξωτερικός, μέγεθος 2,5'', σύνδεση USB 3.2, τροφοδοσία μέσω καλωδίου USB, χωρητικότητα 

2TB 

Είδος 41.  Web camera 

HD βιντεοκλήση: 1280 x 720 pixels με προτεινόμενο σύστημα. 

Εγγραφή βίντεο: Εώς 1280 x 720 pixels. 

Φωτογραφία: Εώς 3.0 megapixels (software enhanced). 

Mικρόφωνο: Ενσωματωμένο με Logitech RightSound technology. 

Σύνδεση: Hi-Speed USB 2.0 (recommended). 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Universal clip για laptop, LCD ή CRT οθόνες. 

Συμβατότητα: Windows 7, Windows 8, Windows 10 ή νεότερες εκδόσεις, macOS 10.10 ή νεότερες εκδόσεις, 

Chrome OS, Android v 5.0 ή νεότερες εκδόσεις. 

Βασικές απαιτήσεις: 1 GHz, 512 MB RAM or more, 200 MB hard drive space, Internet connection, USB 1.1 port 

(2.0 recommended). 

Για βιντεοκλήση και εγγραφή HD 720p: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo, 2 GB RAM, 200 MB hard drive sp 

Είδος 42. Ασύρματο ποντίκι 

Τύπος αισθητήρα : Optical, Πλήκτρα : 3, Τρόπος σύνδεσης : ασύρματο, Σύνδεση : USB 

Είδος 43. Σκληρός Δίσκος SSD 1TB 

Αποθηκευτική μονάδα SSD Χωρητικότητας 1Terabyte, ταχύτητα ανάγνωσης 550 MB/s, ταχύτητα εγγραφής 520 

MB/s 
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Είδος 44. Φορητός σαρωτής χειρός 

Φορητός σαρωτής χειρός (Mobile Scanner τύπου Iris IRIScan Book 5 WiFi - Black ή ισοδύναμο )  • wifi flatbed 

scanner 

• Τύπος Scanner: Mobile Handheld 

• Σελ/λεπτο: 20 

• Μέγεθος σελίδας: Α4 

• Αυτόνομη Σάρωση 

• Όψη: Μονή 

• Μακράς διάρκειας ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου / 3.7 V 

• Φωτεινή οθόνη 1,5 ιντσών για άμεση προεπισκόπηση σάρωσης 

• Υποδοχή κάρτας SD  

• Υποδοχή USB  

• Κουμπί WiFi για γρήγορη ασύρματη μεταφορά των σαρώσεων  

• Εύκολα κουμπιά για την ρύθμιση όλων των παραμέτρων: ανάλυση (μέχρι 1200 DPI), μορφή (JPG / PDF / multi-

PDF), λειτουργία χρώματος / ασπρόμαυρης εκτύπωσης κ.λπ. 

Είδος 45. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 

2 ΤΒ, 2,5'', USB 3.0, 3.1, ή 3.2 

Είδος 46. Κάμερα web 

Ανάλυση Φωτογραφίας:2.0 megapixels 

Ανάλυση Video:1920 x 1080 p 

Ρύθμιση Εστίασης:Manual Focus 

Είδος 47. Οθόνη Υπολογιστή 27" με ενσωματωμένη κάμερα 

Εικόνα/Οθόνη 

Οθόνη LCD Τεχνολογία IPS 

Τύπος οπίσθιου φωτισμού Σύστημα W-LED 

Μέγεθος Πίνακα 27 ίντσες / 68,5 εκ. 

Περίβλημα οθόνης Αντιθαμβωτική, 3H, Haze 25% 

Πραγματική περιοχή προβολής 596,7 (Ο) x 335,7 (Κ) 

Αναλογία Εικόνας 16:9 

Μέγιστη ανάλυση 2560 x 1440 @ 75 Hz* 

Πυκνότητα pixel 109 PPI 

Χρόνος απόκρισης (τυπικός) 5 ms (γκρι σε γκρι)* 

Φωτεινότητα 350  cd/m² 

Λόγος αντίθεσης (τυπικός) 1000:1 

SmartContrast 50.000.000:1 

Βήμα εικονοστοιχείων 0,233 x 0,233 χιλ. 

Γωνία προβολής 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10 
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Χωρίς τρεμόπαιγμα 

Βελτίωση εικόνας SmartImage 

Χρώματα οθόνης 16,7 M 

Χρωματικό φάσμα (τυπικό) NTSC 114%*, sRGB 132%* 

Συχνότητα σάρωσης 30 - 114 kHz (Ο) / 48 - 76 Hz (Κ) 

sRGB 

Λειτουργία LowBlue 

EasyRead  

Συνδεσιμότητα 

Είσοδος σήματος DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 1, USB-C 3.2 2ης γενιάς x 1 (λειτουργία DP Alt, παροχή 

ρεύματος έως 65 W) 

Έξοδος σήματος Έξοδος DisplayPort (DP, USB-C)* 

USB: USB-C 3.2 x 1 2ης γενιάς (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream, με 1 γρήγορη φόρτιση) 

RJ45 Ethernet LAN έως 1G* 

Είσοδος συγχρονισμού Ξεχωριστός συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινου 

Ήχος (είσοδος/έξοδος) Έξοδος ήχου 

Έξοδος ισχύος DC x 1 (υποστήριξη 19V, μέγ. 65 W)* 

USB 

USB-C σε USB-C Βίντεο (λειτουργία DP Alt), δεδομένα, παροχή ρεύματος 

USB-C σε USB-A Βίντεο, δεδομένα 

Παροχή ρεύματος USB PD έκδοση 3.0 

Μέγ. παροχή ρεύματος USB-C Έως 65 Watt (5V/3A, 9V/3A, 10V/3A,12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A) 

Άνεση 

Ενσωματωμένα ηχεία 2 W x 2 

Ενσωματωμένη κάμερα Διαδικτύου Κάμερα FHD 2.0 megapixel με μικρόφωνο και ένδειξη LED (για Windows 10 

Hello) 

Ευκολία χρήσης SmartImage, Είσοδος, PowerSensor, Μενού, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 

Λογισμικό ελέγχου οθόνης SmartControl 

Άλλη ευκολία Κλειδαριά τύπου Kensington, Στήριγμα VESA (100x100 χιλ.) 

Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play) DDC/CI, Mac OS X, sRGB, 

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 

Βάση 

Ρύθμιση ύψους 150  χιλ. 

Περιστροφή 90 μοίρες 

Περιστρεφόμενο -175/175  μοίρες 

Κλίση -5/30  μοίρες 

Ρεύμα 
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Λειτουργία ECO 20,6 W (τυπ.) 

Λειτουργία ενεργοποίησης 19,02 W (τυπ.) (μέθοδος δοκιμής EnergyStar) 

Λειτουργία αναμονής < 0,5 W (τυπ.) 

Λειτουργία απενεργοποίησης Μηδενική κατανάλωση ενέργειας με το διακόπτη μηδενικής ισχύος 

Σήμα ενεργειακής κλάσης F 

Ένδειξη LED λειτουργίας Λειτουργία – Λευκή, Λειτουργία αναμονής- Λευκή (αναβοσβήνει) 

Τροφοδοσία ρεύματος Ενσωματωμένο, 100-240VAC, 50-60Hz 

Διαστάσεις 

Προϊόν με βάση (μέγιστο ύψος) 614 x 548 x 257  χιλ. 

Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.) 614 x 372 x 56  χιλ. 

Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ) 690 x 458 x 252  χιλ. 

Βάρος 

Προϊόν με βάση (κιλά) 7,52  κ. 

Προϊόν χωρίς βάση (κιλά) 5,10  κ. 

Προϊόν με συσκευασία (κιλά) 10,27  κ. 

Συνθήκες λειτουργίας 

Εύρος θερμοκρασίας (λειτουργία) 0°C έως 40°C  ° C 

Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση) -20°C έως 60° C  ° C 

Σχετική υγρασία 20%-80  % 

Υψόμετρο Λειτουργία: +3.658 μέτρα (12.000 πόδια), εκτός λειτουργίας: +12.192 μέτρα (40.000 πόδια) 

MTBF (αποδεδειγμένο) 70.000 ώρες (χωρίς οπίσθιο φωτισμό) 

Βιωσιμότητα 

Περιβάλλοντος και ενέργειας PowerSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, Πιστοποίηση TCO Edge, RoHS, WEEE 

Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας 100  % 

Πλαστικό ανακυκλωμένο μετά την κατανάλωση 85% 

Συγκεκριμένες ουσίες Περίβλημα χωρίς PVC / BFR, Χωρίς υδράργυρο 

Συμμόρφωση και πρότυπα 

Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών, Σήμανση CE, FCC Κλάση B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, 

EPA, ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ, ICES-003, CB,  

Περίβλημα 

Μπροστινό πλαίσιο Μαύρο 

Πίσω κάλυμμα Μαύρο 

Βάση Μαύρο 

Φινίρισμα Υφή 

Περιεχόμενα συσκευασίας 

Οθόνη με βάση 

Καλώδια Καλώδιο HDMI, καλώδιο DP, καλώδιο USB-C σε C/A, καλώδιο εξόδου DC, καλώδιο τροφοδοσίας 
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Τεκμηρίωση για το χρήστη 

Είδος 48. Οθόνες αφής  

Διαγώνιος Οθόνης: 12.9" 

Μοντέλο: Pro 4th Gen 512GB Silver 

Τεχνολογία Οθόνης: Liquid Retina 

Ανάλυση Οθόνης: 2048x2732 pixels 

Λειτουργικό σύστημα: iPadOS 

Μοντέλο επεξεργαστή: A12Z Bionic 

Πυρήνες επεξεργαστή: 8 πύρηνος 

Αποθηκευτικός χώρος: 512 GB 

Χρώμα: Ασημί 

Συνδεσιμότητα:WiFi 

Bluetooth: Bluetooth 5.0 

Ανάλυση κάμερας: 7.0  MP (μπροστά)  

12.0 ΜP + 10.0 MP (πίσω)  

τύπος μπαταρίας: Li-Ion Polymer 

Βάρος: 641 gr 

Πάχος: 0.59 cm 

Πλάτος:21.5 cm 

Μήκος: 28.06 cm                    

Είδος 49. Ψηφιακή γραφίδα οθόνης αφής  

Ακρίβεια στην γραφή                                                                                                                           

Αναγνώριση άμεση από το Apple iPad 

Πάχος γραμμής ανάλογα με τη πίεση που ασκείς στην οθόνη 

Εισαγωγή σκιών όταν γέρνεις το μολύβι 

12 ώρες αυτονομία μπαταρίας 

Μαγνητικό καπάκι και φόρτιση στο iPad 

15 sec φόρτισης = 30 λεπτά χρήσης                                                                                          2ης γενιάς 

Συμβατό με Apple iPad Air 3rd Gen, iPad mini 5th Gen, iPad Pro 10.5-inch, iPad 6th Gen, iPad Pro 12.9-inch 2nd 

Gen, iPad Pro 12.9-inch 1st Gen, iPad Pro 9.7’’, iPad 8th Gen                 

Είδος 50. Οθόνες αφής / ταμπλέτα σχεδίασης  / Ταμπλέτα Σχεδίασης  

Οθόνες αφής / ταμπλέτα σχεδίασης  / Ταμπλέτα Σχεδίασης τύπου Wacom Cintiq 16 ή ισοδύναμο Specs:                                                                                                               

Pen & Touch TechnologySize 15.6" 

Aspect Ratio 16:9 

Resolution 1920 x 1080 

Video Ports 1 x HDMI 

Contrast Ratio 1000:1 
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Color Gamut 72% NTSC 

Brightness 210 cd/m² 

Response Time 25 ms 

Display Colors 16.7 Million 

Viewing Angle Horizontal: 176° 

Vertical: 176° 

Tablet 

Active Area:  13.6 x 7.6" / 345.44 x 193.04 mm 

Connectivity Cable: USB Type-A 

Dimensions (W x H x D) 16.6 x 11.2 x 1" / 421.64 x 284.48 x 25.4 mm 

Stylus 

Pressure Levels 8192 

Tilt 60° 

Number of Switches 2 

Technology:  Electromagnetic Resonance (EMR) 

General 

Operating System Support: Windows, macOS/OS X 

Weight 4.19 lb / 1.9 kg 

Packaging Info 

Package Weight 7.9 lb 

Box Dimensions (LxWxH) 21.2 x 18.4 x 1.3" 

Είδος 51. Εξωτερική κάμερα υπολογιστή 

Εξωτερική κάμερα υπολογιστή με ενσωματωμένο μικρόφωνο, ανάλυση βίντεο 1280Χ720,σύνδεση USB 2.0.  

Είδος 52. Κάμερα Τηλεδιάσκεψης για Η/Υ 

Να διαθέτει ανάλυση βίντεο  τουλάχιστον 1280x720 (720p). 

Να καταγράφει με ταχύτητα τουλάχιστον 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (30 fps). 

Να συνδέεται στον Η/Υ μέσω USB. 

Να διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο. 

Να είναι κατάλληλη για χρήση με σταθερό Η/Υ (να έχει βάση στήριξης σε TFT οθόνες τύπου desktop).  

Είδος 53. Κάμερα ιστού (WebCam)  

USB κάμερα ιστού 

Ανάλυση φωτογραφίας ≥15 Megapixels  

Ανάλυση βίντεο 1920 x 1080 progressive 

Τύπος εστίασης: αυτόματη εστίαση 

Ενσωματωμένο μικρόφωνο: 2 δύο στερεοφωνικά πανκατευθυντικά μικρόφωνα   

Φακός ευρυγώνιος: διαγώνιο οπτικό πεδίο (dFOV): 78o 
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Συμπίεση βίντεο Η.264 

Ψηφιακό zoom: >1x 

Αυτόματη ρύθμιση φωτισμού, αυτόματη διόρθωση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού  

Δυνατότητα στήριξης σε οθόνη laptop, σε οθόνες LCD και σε τρίποδο,  

Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 

Σύνδεση μέσω USB 

USB καλώδιο για την σύνδεση 

Κάλυμμα (ενσωματωμένο ή προσαρτώμενο) για την προστασία του απορρήτου 

Συμβατότητα με προγράμματα τηλεσυνεργασίας όπως Skype, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet 

Εγχειρίδιο χρήσης 

3ετής εγγύηση  

Τύπου Logitech Επαγγελματική Κάμερα Webcam C925) ή ισοδύναμο 

Είδος 54. Κάμερα 

HD video calling (1280 x 720 pixels) with recommended systemVideo capture: Up to 1280 x 720 pixelsPhotos: Up 

to 3.0 megapixels (software enhanced)Built-in microphone with Logitech RightSound technologyHi-Speed USB 2.0 

certifiedUniversal clip fits laptops, LCD or CRT monitors 

Είδος 55. Web Camera 

Τύπου Logitech HD Webcam C505e 720p USB 3YW ή ισοδύναμο 

Είδος 56. Ποντίκι  Η/Υ 

Τύπου Mouse Logitech M170 Wireless ή ισοδύναμο 

Είδος 57. Φορητό σύστημα μικροφώνου-μεγαφώνου USB για τηλεσυνεργασία 

Σύστημα ενσωματωμένου μικροφώνου και μεγαφώνου  

Ενσωματωμένο μικρόφωνο:  Τύπου omnidirectional 

Εύρος συχνοτήτων μικροφώνου: 150Ηz έως 6.5 ΚΗz (τύπου USB) 

Εύρος συχνοτήτων μεγαφώνου: απόκριση σε 250Hz έως 14 KHz 

Εύρος συχνοτήτων μεγαφώνου σε λειτουργία μουσικής: απόκριση σε 250Hz έως 14 KHz 

Εύρος συχνοτήτων μεγαφώνου σε λειτουργία τηλεδιάσκεψης: ευρεία απόκριση σε 250Hz έως 7.5 KHz, 

περιορισμένη απόκριση σε 250Hz έως 3.5 KHz 

Ενσωματωμένη λειτουργία καταστολής αντήχησης (echo cancellation) με κάλυψη 360 μοίρες/1 μέτρο 

Ενσωματωμένη λειτουργία ελέγχου της κλήσης (κατά τη σύνδεση USB με υπολογιστή) 

Φωτεινές ενδείξεις LED για την κατάσταση κλήσης (αθόρυβο και ένταση ήχου) 

Σύνδεση μέσω USB 2.0 

Kαλώδιο σύνδεσης USB 2.0 

Συμβατότητα με προγράμματα τηλεσυνεργασίας όπως Skype, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet 

Βάρος: < 200g 

Θήκη μεταφοράς 

Εγχειρίδιο χρήσης 
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2ετής εγγύηση  

τύπου  Jabra Speak 410 MS, USB Conference Speakerphone ή ισοδύναμο 

Είδος 58. Τάμπλετ 

Οθόνη: Αφής 10.4" , Επεξεργαστής: Octa-core  

Χωρητικότητα: 32 GB. Μνήμη: 3 GB RAM. 

Κάμερα: 8.0 Mpixels με αυτόματη εστίαση, Ασύρματη επικοινωνία: Wi-Fi, Λειτουργικό: Android 10, Εγγύηση: 2 

χρόνια 

Είδος 59. Eξωτερικός σκληρός Δίσκος 

Χωρητικότητα 2ΤΒ    Τύπος προτύπου 2.5’’   Τύπος διασύνδεσης USB 3.0  Ταχύτητα δεδομένων 5 Gbps Μνήμη 

cache  8 MB 

Ταχύτητα περιστροφής  5400 rpm 

Διαστάσεις  (PxBxY) 7.5cm x 11.4 cm x 1.2 cm 

Βάρος 180 g 

Παρεχόμενο λογισμικό  όχι 

Απαιτούμενο λειτουργικό Microsoft Windows XP/Vista/7/8 

Χρώμα  Μαύρο 

Είδος 60. Τάμπλετ 

Tablet της εταιρείας Apple ή ισοδύναμο, μαζί με τη θήκη του, Οθόνη 10,2 ίντσες, λειτουργικό σύστημα από την 

έκδοση του ios 10.3 Και μεταγενέστερο, μνήμη τουλάχιστον 32 GB, μνήμη RAM τουλάχιστον 2 GB, 

συνδεσιμότητα τουλάχιστον με τα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας Wi-Fi και Bluetooth, οθόνη με την 

τεχνολογία Retina. Η θήκη να προσαρμόζεται στο προτεινόμενο tablet , να έχει τη λειτουργία να θέτει το tablet σε 

αναμονή-αδρανοποίηση και να έχει τη δυνατότητα να το στηρίζει ώστε να προσφέρεται η οριζόντια προβολή 

Είδος 61. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 

Χωρητικότητα 1 ΤΒ ή μεγαλύτερη,   

Συνδεσιμότητα: USB 3 ή καλύτερη 

Τροφοδοσία: μέσω USB,  

Συμβατότητα: Windows 10/8.1/7.  

Χρόνος κυκλοφορίας μοντέλου ίση ή μικρότερη των 2 ετών πριν τη κατάθεση προσφοράς.  

Εγγύηση κατασκευαστή: τουλάχιστον 2 έτη 

Είδος 62. Τάμπλετ 

Οθόνη: 10.4" ή μεγαλύτερη,   

Επεξεργαστής: 8πυρηνος,  

Ανάλυση οθόνης: 2000Χ1200 τουλάχιστον,   

Μνημη RAM: 4 GB ή μεγαλύτερη,  

Μνήμη ROM: 64 GB ή μεγαλύτερη,  

Συνδεσιμότητα: WiFi και 4G,  

Κάμερα: 8  MΡixels ή περισσότερο,  

Bluetooth,  
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Μπαταρία: λιθίου 7040 mAh,  

Λειτουργικό: Android 10,  

Με γραφίδα ή χωρίς  

Χρώμα: χρώμα οτιδήποτε πλην χρυσού,  

Θήκη: black cover από σκληρό πλαστικό.  

Εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον 

Γενικές απαιτήσεις: Μηχάνημα τυποποιημένο, διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή με αντιπροσωπεία στην 

Ελλάδα, καινούργιο ως προς όλα τα μέρη του (αμεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής) και να μην έχει 

ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. 

Είδος 63. Τάμπλετ 

Λειτουργικό Σύστημα: iPad OS,  

Έτος Κυκλοφορίας: 2020,  

Μνήμη RAM: 3 GB,  

Χωρητικότητα: 128 GB,  

Πυρήνες Επεξεργαστή: Hexa-Core (4+2) 

Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή 2,5 GHz 

Οθόνη: 10,2 " ή μεγαλύτερη 

Ανάλυση Οθόνης: 2160 x 1620 pixels, Τύπος Retina, Δυνατότητες Full HD 

Κάμερα: Ανάλυση Βασικής Κάμερας 8 MP, με δευτερεύουσα κάμερα 

Συνδεσιμότητα 3.5mm Jac,  Bluetooth, Lightning, Wi-Fi, Δίκτυο Σύνδεσης Wi-Fi,  

Μπαταρία: Μέγιστη Διάρκεια Μπαταρίας 10 hrs, 

Επιταχυνσιόμετρο, Light Sensor, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Πυξίδα 

Χρώμα Γκρι 

Είδος 64. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 

Χωρητικότητα >=500GB 

Συνδεσιμότητα USB 3.1 ή καλύτερη 

Τύπος δίσκου SSD 

Εγγύηση >= 3 έτη 

 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 10/ Vista/ 7/ 8, Mac OS X 10.6.5 ή νεότερο 

Είδος 65. Μέσο αποθήκευσης μνήμης 

Μέσο αποθήκευσης μνήμης τύπου Synology NAS DS420+ ή ισοδύναμο, CPU Intel Celeron J4025, 2GB RAM, 

2xθύρες USB 3.0, Χωρητικότητα μέχρι 108ΤΒ, 2xGbE LAN, Υποδοχείς Σκληρών Δίσκων 3.5' (Drive Bays) 4, 

Υποδοχείς Μ.2 NVMe (Drive Slots) 2, Υποστήριξη Raid με δυνατότητα τύπου Raid 0/1/5/6/10 

Είδος 66. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 

Χωρητικότητα μνήμης: 2TB, Μέγεθος δίσκου: 2,5’’, Σύνδεση: USB 3.0 

Είδος 67. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 

Εξωτερικός δίσκος 10 ΤΒ ή μεγαλύτερο 





 

Σελίδα 118 
 

 

Χωρητικότητα 10 ΤΒ ή μεγαλύτερη 

Μέγεθος  2.5 " ΄ή  3.5 " 

Συνδεσιμότητα  USB 3.0 ή ταχύτερη 

Είδος 68. Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου (Docking Station Σκληρών Δίσκων) 

Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου (Docking Station Σκληρών Δίσκων) 

Θέσεις Σκληρών Δίσκων 2 ή μεγαλύτερο 

Μέγεθος Σκληρού Δίσκου 2.5 "3.5 " 

Συνδεσιμότητα  USB 3.0  ή ταχύτερη 

Είδος 69. Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης  

Τύπος  DDR4 , DIMM slots, ( RDIMM /LRDIMM) 

Συχνότητα 2933MHz 

Χωρητικότητα   32 GB ή μεγαλύτερη 

Τύπος Υπολογιστή server (π.χ. συμβατό με μηχάνημα POWEREDGE R640) 

Είδος 70. Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Υπερ  Υψηλών Απαιτήσεων 

Επεξεργαστής: AMD Ryzen 9 3900X Box  ή ισοδύναμος  

Πυρήνες >=12  

Ταχύτητα επεξεργαστή: >= 3.8 GHz; 

Μνήμη Cache: >=70ΜΒ;  

Μνήμη: DDR4 

Μέγεθος Μνήμης: >= 64 GB τουλάχιστον 3000MHz; 

Μητρική ATX με AMD AM4 Socket κατάλληλη για υποδοχή του ζητούμενου επεξεργαστή 

Αριθμός σκληρών δίσκων: 1; 

Τύπος σκληρού δίσκου: M.2 PCIe NVMe Solid State Drive; 

Συνολική χωρητικότητα:>= 1 ΤB; 

Κάρτα Γραφικών: Gigabyte GeForce GT 1030 2GB OC ή καλύτερη 

Δικτύωση: Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps 

Υποδοχές: >= 1xfull height PCIex16, >= 3xfull height PCIex1, >= 1xM.2 για αποθηκευτικό μέσο 

Θύρες: >= 4xUSB 3.1, >= 4xUSB 2.0, >= 1xDisplay Port, >= 1xHDMI, >= 1xυποδοχή για ακουστικά, >= 1xLine-

out 

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Professional 64-bit ή ισοδύναμο 

Κουτί: Full Tower ισοδύναμο με THERMALTAKE Case View 71 Tempered Glass RGB Full ATX Black USB 3.0  

- μέγιστο μήκος κάρτας γραφικών >= 310 mm  

Τροφοδοτικό: ΑΤΧ  >=1250W (SEGOTEP GP1350G 1250W 80 PLUS GOLD ή ισοδύναμο) 

Είδος 71. Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

HP 15-dw 

Μέγεθος Οθόνης : 15.6" 

Ανάλυση Οθόνης : 1366 x 768 
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Τύπος Επεξεργαστή : Intel Pentium 

Επεξεργαστής : Gold 6405U 2.40GHz 

Σκληρός Δίσκος : 500 GB 

Μέγεθος Μνήμης : 4 GB 

Κάρτα Γραφικών : Intel UHD graphics 

Βάρος : 1.51 - 2 Kg 

Είδος 72. Σκληρός δίσκος 

Χωρητικότητα >= 8 TB, Μέγεθος : 3.5", Τύπος : NAS, Μέγεθος Cache >= 256 

MB, Ταχύτητα περιστροφής>= 7200 RPM, Διασύνδεση: SATA 6 Gb/s. 

Είδος 73. Σκληρός δίσκος 

Χωρητικότητα: >= 1ΤΒ, τύπος: SSD (Solid State Drive), Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: PCI Express, NVMe: Ναι, 

Read Speed: >=3500 MB/s, Write Speed: >=3300 MB/s, Maximum 4KB Random Write: >= 600000 IOPS, 

Διαστάσεις: Form Factor M.2 (Type 2280) 

Είδος 74. Μονάδα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) 

Τύπος: (VFI) On-Line/Double Conversion, Ισχύς: >= 3000 VA, Μέγεθος: Tower, Κυματομορφή Εξόδου: Καθαρού 

Ημιτόνου,  Αντοχή Μπαταρίας (Full Load): >= 6 min, Θύρες USB: Ναι, Πρίζες AC: >=4, Περιλαμβανομένων 

μπαταριών: Ναι. 

 

 

Είδος 75. Βιντεοπροβολέας 

Προδιαγραφή Απαίτηση 

Α. Γενική Απαίτηση  

Μηχάνημα διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή με αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, καινούργιο ως προς όλα τα 

μέρη του (αμεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής) και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του 

προσφερόμενου μοντέλου 

Β. Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Τεχνολογία απεικόνισης  3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter 

Πραγματική Ανάλυση WUXGA, 1920 x 1200 

Φωτεινότητα ≥ 5.000 Lumens 

Αναλογία εικόνας – Κύρια 16:10 

Υποστήριξη – συμβατότητα με αναλογία 

εικόνας 4:3 & 16:9 
Ναι 
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Αναλογία αντίθεσης 2.500.000 : 1 

Πηγή φωτός Laser 

Διάρκεια ζωής λυχνίας 
>=20.000 ώρες    (σε κανονική λειτουργία) 

>=30.000 ώρες  (στη λειτουργία εξοικονόμησης) 

Τραπεζοειδής διόρθωση 
Vertical: ± 30 ° 

Horizontal ± 30 ° 

Μετατόπιση φακού 
Vertical: ± 50 ° 

Horizontal ± 20 ° 

Αναπαραγωγή χρωμάτων Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα 

Εστιακή απόσταση 20 mm - 31,8 mm 

Ελάχιστη διαγώνιος προβολής ≤ 50 ίντσες 

Μέγιστη διαγώνιος προβολής ≥ 500 ίντσες 

Μεγέθυνση ≥ 1.6 

Λόγος Βεληνεκούς 1,35 - 2,20:1 

Απόσταση προβολής 

Ευρεία γωνία:1.4μ – 14.8μ 

Τηλεφακός: 2.4μ – 23.8μ 

Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός: 1.44μ – 23,8μ 

Συνδέσεις 

USB 2.0 Τύπου A,  

USB 2.0 Τύπου B, RS-232C,  

Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T),  

Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA,  

Είσοδος HDMI (2x), HDBaseT,  

Έξοδος ήχου stereo mini jack,  

Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x),  

Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n  
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Δυνατότητα προβολής περιεχομένου από IOS και Android κινητά. 

Επίπεδο θορύβου Normal: ≤37 dB (A)   

Παραδοτέος εξοπλισμός 
Κύρια συσκευή, Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, Τηλεχειρισμός με 

μπαταρίες 

Βάρος ≤ 9 κιλά 

Ενδεικτικό μοντέλο  EPSON EB-L510U 

Τοποθέτηση Δυνατότητα τοποθέτησης με βάση οροφής 

Γ. Εγγύηση  

Εγγύηση βιντεοπροβολέα 

≥ 60 Μήνες ή 12.000 ώρες Εγγύηση χωρίς πρόσθετα έξοδα για τον 

Φορέα. Η ζητούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας να αποδεικνύεται 

με δήλωση του κατασκευαστή ή της αντιπροσωπείας στην Ελλάδα 

 

 

 

 

Γενικοί όροι Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν όλα τα υπό προμήθεια είδη  

 

 Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές  

 Οι συμμετέχοντες, υποχρεούνται να υποβάλλουν Prospectus (φυλλάδια) των προσφερόμενων ειδών 

καθώς  και περιγραφή αυτών που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.. 

 Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τα είδη άρτια, συσκευασμένα, χωρίς ελαττώματα και φθορές. 

 Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει απαραίτητα με ποινή αποκλεισμού (απαράβατος όρος) να 

καλύπτονται τουλάχιστον με διετή εγγύηση καλής λειτουργίας εκτός και αν προβλέπεται 

διαφορετικά από την τεχνική περιγραφή τους. 

 Θα πρέπει απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού (απαράβατος όρος) να προσκομιστούν όλα τα  

πιστοποιητικά που αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή κάθε είδους. 

 





ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η δαπάνη θα βαρύνει: 

ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΗ/ ΤΜΗΜΑ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΕ ΑΑΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 

ΜΕ ΦΠΑ € 

ΟΜΑΔΑ 1 Τμήμα Νομικής 4121_01_01  1.677,37 € 2.079,94 € 

ΟΜΑΔΑ 2 Τμήμα Ιστορίας - Εθνολογίας 4121_03_01  935,04 € 1.159,45 € 

ΟΜΑΔΑ 3 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ ) 
4121_02_01  1.199,68 € 1.487,60 € 

ΟΜΑΔΑ 4 Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 4121_04_01  5.805,00 € 7.198,20 € 

ΟΜΑΔΑ 5 
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και 

Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 
4121_07_01  1.455,00 € 1.804,20 € 

ΟΜΑΔΑ 6 Τμήμα Ιατρικής 4121_10_01  6.132,64 € 7.604,47 € 

ΟΜΑΔΑ 7 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 
4121_11_01  2.078,22 € 2.577,00 € 

ΟΜΑΔΑ 8 
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης 

στην Προσχολική Ηλικία 
4121_12_01  2.500,00 € 3.100,00 € 

ΟΜΑΔΑ 9 
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & 

Γενετικής 
4121_13_01  2.955,93 € 3.665,35 € 

ΟΜΑΔΑ 10 Τμήμα Οικονομικών επιστημών 4121-15-01  5.032,26 € 6.240,00 € 

ΟΜΑΔΑ 11 
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
4121_16_01  4.184,00 € 5.188,16 € 

ΟΜΑΔΑ 12 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 4121_17_01  4.448,39 € 5.516,00 € 

ΟΜΑΔΑ 13 Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 4121_18_01  4.077,42 € 5.056,00 € 

ΟΜΑΔΑ 14 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 4121-19-01  3.570,00 € 4.426,80 € 

ΟΜΑΔΑ 15 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 4121_20_01  9.182,36 € 11.386,13 € 

ΟΜΑΔΑ 16 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών 
4121_21_01  8.074,63 € 10.012,54 € 

ΟΜΑΔΑ 17 Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 4121_22_01  2.248,77 € 2.788,48 € 

ΟΜΑΔΑ 18 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 4121_24_01  3.849,00 € 4.772,76 € 

ΟΜΑΔΑ 19 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 4121_27_01  9.540,81 € 11.830,60 € 

ΟΜΑΔΑ 20 
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & 

Διοίκησης 
4121_28_01  10.929,85 € 13.553,01 € 

ΟΜΑΔΑ 21 Κοσμητεία Επιστημών Αγωγής 4121_26_00  378,87 € 469,80 € 

ΟΜΑΔΑ 22 Κοσμητεία Επιστημών Υγείας 4121_31_00  500,00 € 620,00 € 
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ΟΜΑΔΑ 23 Κεντρική Βιβλιοθήκη 4121-00-00  418,92 € 519,46 € 

ΟΜΑΔΑ 24 Γενικές ανάγκες του Δ.Π.Θ. 7123α  19,980.00 € 24,775.20 € 

ΣΥΝΟΛΟ  111.154,17 € 137.831,17 € 

 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό τριάντα επτά χιλιάδων 

οκτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (137.831,17€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 111.154,17€,  ΦΠΑ: 26.677,00€). 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής ανά  τμήμα. 

Προσφορές μπορούν να κατατίθενται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή και για μέρος των 

υπό προμήθεια ειδών (αλλά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος). Προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ανά είδος ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Πίνακας Συμμόρφωσης 

 

Πίνακας Συμμόρφωσης 

 

Στον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ θα πρέπει να συμπληρωθούν ο Α/Α, η περιγραφή και οι τεχνικές 

προδιαγραφές κάθε είδους που προσφέρεται όπως αυτά αναγράφονται στους παραπάνω πίνακες των 

αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Στην στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ θα πρέπει να αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ η οποία θα υποδηλώνει τη συμφωνία 

του προσφερόμενου είδους με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

το στοιχείο (π.χ. σελίδα ενημερωτικού φυλλαδίου κ.λπ.) από το οποίο θα αποδεικνύεται η συμφωνία 

αυτή. 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Η μη συμφωνία θα αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς του συγκεκριμένου 

είδους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

 

 

 

 

 ΝΑΙ   

 

 
ΝΑΙ 

 

 

 

 

 ΝΑΙ   

 ΝΑΙ   

 

 

Ημερομηνία: ……….. 

 

 

Για το Διαγωνιζόμενο 

(Ονομ/μο – Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

 





 

Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς 

 

 

Διαγωνιζόμενος: 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΧΟΛΙΑ/ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: ……….. 

 

 

 

 

Για το Διαγωνιζόμενο 

(Ονομ/μο – Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

 

 

Προς: 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Τμήμα Προμηθειών 

Κομοτηνή 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

 

Διαγωνιζόμενος: 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΓΙΑ 

ΟΛΗ 

ΤΗΝ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       

       

 

 

Ημερομηνία: ……….. 

 

 

Για το Διαγωνιζόμενο 

(Ονομ/μο – Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

 

 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 

 

i) YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας: ______________ _______________________ 

Κατάστημα: _____________________ _______________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. - FAX) _____________  

Ημερομηνία Έκδοσης:  ______________________  

 

Προς: το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Τμήμα Προμηθειών 

Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, ΤΚ 69100 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ..................... ΓΙΑ…..ΕΥΡΩ. 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ………………………………………... 

……………………………… ΑΦΜ ……….………… Οδός ………………..… Αριθμός .... Τ.Κ. ….…]     ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

β) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

γ) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

και μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………….…………….,  για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό με αντικείμενο «Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των σχολών, τμημάτων, εργαστηρίων, κλινικών, υπηρεσιών και 

βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», για την προμήθεια των ειδών με α/α…………  

συνολικής αξίας ……..€ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθμ. 693/2021 Διακήρυξή σας και καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών 24.06.2021. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε 

περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας] 

Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσως και 

της διζήσεως 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………. 

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες 

του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το 

σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., 

συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 





ii) YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας: _______________________ 

Κατάστημα: _____________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. - FAX) _____________  

Ημερομηνία Έκδοσης:  _______________________  

 

Προς: το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Τμήμα Προμηθειών 

Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, ΤΚ 69100  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ …….. 

ΓΙΑ ……………….. ΕΥΡΩ 

 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… 

………………………………ΑΦΜ……….………… Οδός ……………… Αριθμός .... Τ.Κ. ….…]     ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

β) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

γ) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………………………………………………., για την καλή 

εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό πρωτ. ……………. και τίτλο …………………………..…,  που αφορά 

στο διαγωνισμό με αντικείμενο «Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των σχολών, τμημάτων, εργαστηρίων, 

κλινικών, υπηρεσιών και βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» σύμφωνα με την 

αριθμ. 693/2021 Διακήρυξή σας και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24.06.2021. 

Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσως και της διζήσεως 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………….  

(Σημείωση προς την Τράπεζα : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 

παράδοσης κατά δύο (2) μήνες). 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 

 

  (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 





iii) YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας: _______________________ 

Κατάστημα: _____________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. - FAX) _____________  

Ημερομηνία Έκδοσης:  _______________________  

 

Προς: το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Τμήμα Προμηθειών 

Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, ΤΚ 69100    

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ …….. 

ΓΙΑ ……………….. ΕΥΡΩ 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………………… ΑΦΜ 

………………… Οδός ……………… Αριθμός .... Τ.Κ. ….…]     ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

β) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

γ) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………, για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων της 

σύμβασης με αριθμό πρωτ. …………… και τίτλο ………………………………..…,  που υπέγραψε μαζί 

σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια με αντικείμενο «Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της 

πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των σχολών, 

τμημάτων, εργαστηρίων, κλινικών, υπηρεσιών και βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης», (αριθμ. 693/2021 Διακήρυξη) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24.06.2021 και 

συγκεκριμένα το είδος/είδη: ……………… 

Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσως και της διζήσεως 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα 

του συμβατικού χρόνου καλής λειτουργίας).  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης  

 

Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των σχολών, τμημάτων, εργαστηρίων, κλινικών, 

υπηρεσιών και βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», όπως αυτός 

αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή, 

που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της σύμβασης αυτής, στη συνολική τιμή των …………… 

…….…………………… (…………) Ευρώ με Φ.Π.Α., αναλυτικά: ……….. + ………. Φ.Π.Α. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου, του έτους 2021. 

Στην Κομοτηνή σήμερα την …….η του μηνός ………….. του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδος………………,  μεταξύ αφ΄ ενός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που είναι 

Ν.Π.Δ.Δ. και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης αυτού κ. Φώτιο Μάρη, κάτοικο από την υπηρεσία του Κομοτηνής και αφ΄ ετέρου της 

εδρεύουσας στη ……………… επί της οδού ……………… T.K ………….. εταιρείας, με την 

επωνυμία …………………………… …………….….., ΑΦΜ: …………… Δ.Ο.Υ: 

……………….,  που νόμιμα εκπροσωπείται από τον ……………………………………………, 

συμφωνήθηκαν και συναποδεκτά έγιναν τα παρακάτω 

 

Π ρ ο ο ϊ μ ι ο 

 

Την 29η Ιουνίου 2021 διενεργήθηκε στην Κομοτηνή και ύστερα από νόμιμη και σύννομα 

δημοσιευμένη διακήρυξη και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με 

ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφοράς αποκλειστικά βάση τιμής ανά είδος, για την Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της 

πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των σχολών, 

τμημάτων, εργαστηρίων, κλινικών, υπηρεσιών και βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης. 

Στο διαγωνισμό αυτό πήρε μέρος μεταξύ των άλλων και η εταιρεία με την επωνυμία 

…………………………………………., στην οποία στη συνέχεια και ύστερα από την αριθμ. 

……………. (……….) απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ, κατακυρώθηκε η προμήθεια των εν 

λόγω ειδών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αρχή της σύμβασης και της ανακοινώθηκε με το 

αριθμ. πρωτ. ………………… έγγραφο του Δ.Π.Θ. 

 Ύστερα από όλα αυτά που σύννομα διεξάχθηκαν ο κ. Φώτιος Μάρης, Αντιπρύτανης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και 

νόμιμος αυτού εκπρόσωπος, ιδιότητα άλλωστε με την οποία εμφανίζεται και ενεργεί, αναθέτει στον 

αντισυμβαλλόμενο ο οποίος στη συνέχεια και για λόγους συντομίας θα ονομάζεται “προμηθευτής” 

και αυτός δια του νομίμου εκπροσώπου του ………………………………, αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να προμηθεύσει στο υπό του πρώτου των συμβαλλομένων εκπροσωπούμενο 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και πιο ειδικά για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι 

της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των 

σχολών, τμημάτων, εργαστηρίων, κλινικών, υπηρεσιών και βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης» το είδος με α/α .., ……………………………, όπως εμφανίζεται στην 

αναλυτική κατάσταση που επισυνάπτεται στην διακήρυξη, για το οποίο η προσφορά του κρίθηκε 

ως πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάση τιμής και το οποίο 

θα πρέπει να έχει όλα όσα στη διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται τεχνικά 

χαρακτηριστικά. 
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Άρθρο 1ο 

Είδος, ποσότητα, τόπος προέλευσης, τιμή, συνολική αξία. 

 

Το υπό προμήθεια είδος με α/α ….., ………………….………………...……., είναι προελεύσεως 

…………… (………………) και η συνολική του αξία ανέρχεται σε ……………………………. 

(………..) με Φ.Π.Α. αναλυτικά: …….. + …… Φ.Π.Α.   

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται εκτός από την αξία του προσφερόμενου είδους, και τα έξοδα 

συσκευασίας, μεταφοράς, ασφαλίσεως, φορτοεκφορτώσεως και εγκαταστάσεώς του στους χώρους 

του …………………………………………………., όπου θα τοποθετηθεί, όπως και τα έξοδα 

εικονογραφημένων φυλλαδίων (prospectus) στα οποία θα περιγράφονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του είδους και τα οποία θα διευκολύνουν την αναγνώριση των διαφόρων 

εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. 

 

Άρθρο 2ο 

Τόπος - Τρόπος και χρόνος παράδοσης του είδους. 

 

Το υπό προμήθεια είδος θα φορτωθεί, θα μεταφερθεί, θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε λειτουργία 

με ευθύνη του προμηθευτή, στον συγκεκριμένο χώρο του πρώτου από τα συμβαλλόμενα μέρη 

Πανεπιστημίου και ειδικότερα θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στους συγκεκριμένους χώρους 

του …………………………………………. και η τελική παράδοση του θα γίνει μέσα σε ……….. 

(..) ημέρες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης αυτής. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, ήτοι το Τμήμα 

Προμηθειών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή και την Επιτροπή 

παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση (πριν ή έως τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης) του αναδόχου, ότι ολοκλήρωσε την υλοποίηση της σύμβασης)  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 

την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου 

 

Άρθρο 3ο 

Εγκατάσταση του είδους - Συντήρηση αυτού.             

  

Το συμβατικό είδος που παραπάνω λεπτομερώς αναφέρεται, ανεξάρτητα από τον τρόπο της 

ποσοτικής και ποιοτικής του παραλαβής, θα πρέπει από τον προμηθευτή να εγκατασταθεί μέσα στο 

συμβατικό χρόνο παράδοσης, από αρμόδιο όργανό του, και μάλιστα χωρίς καμία επιβάρυνση του 

προμηθευόμενου, είδος  Πανεπιστημίου. 

Ακόμη, ο προμηθευτής δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντηρεί το υπό προμήθεια 

συμβατικό είδος και εγγυάται την καλή λειτουργία αυτού επί …… (….) έτη από την παραλαβή και 

εγκατάστασή του καθώς και η ύπαρξη ανταλλακτικών επί ……. (…) έτη από την οριστική 

παραλαβή και εγκατάστασή του. 

 

Άρθρο 4ο 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

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. 
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Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο 

δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 5ο 

Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου – Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής  

1. Κατά την εκτέλεση της παρούσας, όπως ισχύει με τα επ’ αυτής Παραρτήματα, ο Ανάδοχος τηρεί 

τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 

που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Επιπλέον, κατά την εκτέλεση της 

παρούσας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 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. Η αθέτηση της υποχρέωσης 

αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια Άρθρου 

73 Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.  

2. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου 

των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και των αντιστοίχων κινδύνων. Ο 

Ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του συνόλου των υπηρεσιών και 

Παραδοτέων που αναλαμβάνει να παράσχει. Αναλαμβάνει επίσης την εκτέλεση της Σύμβασης 

θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και αληθινό για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-οικονομική) που πραγματοποίησε 

πριν την κατάθεση της προσφοράς του.  

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης.   

4. Ο Ανάδοχος εγγυάται  ότι   διαθέτει  την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, 

ώστε να ανταποκριθεί  πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 

επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη 

της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.  

5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, διαφήμιση, ή άλλου τύπου 

παρεμφερής δραστηριότητα η οποία θα συνδεθεί με τις υπηρεσίες της παρούσας χωρίς την έγκριση 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Άρθρο 6ο 

Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται με την εξόφληση του 

100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των συμβατικών ειδών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

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 του υλικού στον τόπο και 
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με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20161 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ . 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο (σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.3548/2007, του ΠΔ.118/2007 άρθρ. 4 & του Ν.4412, άρθρ.379, παρ.10,12). 

 

Άρθρο 7ο 

Εγγυοδοσία καλής Εκτέλεσης και Λειτουργίας 

 

Ο προμηθευτής κατέθεσε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τ…. αριθμ. …… 

……............................................... Εγγυητικ… επιστολ… ………….……............................ ποσ…. 

...….................................................. .........(………......…) Ευρώ ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων αυτής της συμβάσεως. 

 Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί, ύστερα από την πλήρη και 

κανονική εκτέλεση των όρων της σύμβασης μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του είδους καθώς και εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους. 

 Ακόμη η παραπάνω εγγύηση θα μπορεί να καταπέσει υπέρ του Πανεπιστημίου με μονομερή 

δήλωση αυτού προς την εκδότρια Τράπεζα και χωρίς δικαστική διάγνωση, σε περίπτωση που το 

Πανεπιστήμιο κατά την απόλυτη κρίση της διοικήσεώς του κρίνει ότι η σύμβαση δεν έχει 

εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. 

Επίσης, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέσει στο Πανεπιστήμιο 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, ίσης προς το 3% της συμβατικής αξίας του είδους χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί πριν την έναρξη του χρόνου εγγύησης 

καλής λειτουργίας, ήτοι πριν ή την ημέρα επιστροφής της εγγύησης καλής εκτέλεσης και θα πρέπει 

να είναι χρονικής ισχύος μεγαλύτερης κατά ένα (1) μήνα από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής 

λειτουργίας. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία παραλαβής του 

είδους. Κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει να προβαίνει στην προβλεπόμενη 

συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη. 

 

                                                           
1 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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Άρθρο 8ο 

 

Για τα υπόλοιπα θέματα αυτής της προμήθειας ισχύουν οι όροι της αριθμ. 693/2021 Διακηρύξεως, 

οι τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά του προμηθευτή και οι σχετικές διατάξεις του Νόμου που 

ρυθμίζουν θέματα παρόμοια και που όλα μαζί τα παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

προκειμένης σύμβασης. 

Η σύμβαση αυτή η ισχύς της οποίας αρχίζει από την ….η …………. 2021 συντάχθηκε σε τρία 

όμοια πρωτότυπα, σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις που σήμερα ισχύουν και νόμιμα 

υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

 

                                                         ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

               Για το Δ.Π.Θ.            

 Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,        

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

 

 

 

 Καθηγητής Φώτιος Μάρης 

 

Για τον Προμηθευτή 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

 

Το περιεχόμενο του αρχείου ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ στην παρούσα διακήρυξη, ως αρχείο PDF, 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, και αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το αρχείο 

XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, προκειμένου να συντάξουν μέσω της 

διαδικτυακής πύλη https://espdint.eprocurement.gov.gr/ τη σχετική απάντηση τους.    

Το ΕΕΕΣ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την παραπάνω υπηρεσία για τη συμπλήρωση του 

και στη συνέχεια να το υποβάλλουν, σε μορφή PDF, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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