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Προς: Ενδιαφερόμενους 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Α Ρ Ι Θ Μ.  36/2016 
 

Θέμα:  

Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής 
για την ανάδειξη αναδόχου : «Προμήθεια Η/Υ και αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες των 
Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου». 

 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Το ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη του: 
1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
3. Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’) 
4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-2007). 
5. Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
6. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

7. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική διαχείριση και 
ευθύνη», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α’/02.02.2012). 

8. Το Ν. 4013/2011, για τη σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26.3.2014). 

Άρτα,   07/12   /2016 

Αριθ. Πρωτ.: Φ23/5734 

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132  Άρτα 

Σάββας Απόστολος 

26810 50024            26810 76404 

asavvas@teiep.gr 

www.teiep.gr 
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10. Την με αριθμό 3/10.12.2012 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου 
(ΦΕΚ 28/ΥΟΔΔ/28.01.2013) και την αριθμ. 19602/Ε5/12.02.2013 διαπιστωτική πράξη 
εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου. 

11. Την με αρ. πρωτ. Φ.3/894/14.02.2013 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ 
Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών Προέδρου και μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων». 

12. Την με αριθμ. 26/01.12.2016 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΑΔΑ: 
Ψ4ΤΥ4691ΟΙ-Α42). 

13. Την με αρ. πρωτ. 1344/01-12-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
7ΥΛΠ4691ΟΙ-ΚΡ1). 

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την 

ανάδειξη αναδόχου : «Προμήθεια Η/Υ και αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες των 

Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου», όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ε΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. 

1.  Προϋπολογισμός: 31.854,84 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),  39.500,00 € με Φ.Π.Α. 
24%.  

2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 40 ημέρες από την ημερομηνία 
υπογραφής της. 

3. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12)  
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί 
στην Ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

4. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης είτε 
από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ είτε από το γραφείο προμηθειών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Ο διαγωνισμός χωρίζεται στα εξής Μέρη: 
Μέρος Α : Προμήθεια Η/Υ και αναλωσίμων όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
(Τεχνικές Προδιαγραφές)  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 35.660,00 ευρώ. 
Μέρος Β: Προμήθεια και εγκατάσταση UPS όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
(Τεχνικές Προδιαγραφές) και ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.970,00 ευρώ. 
Μέρος Γ: Προμήθεια λογισμικού, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ (Τεχνικές 
Προδιαγραφές) με ενδεικτικό προϋπολογισμό 870,00 ευρώ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το σύνολο των 
μερών του διαγωνισμού ή για κάθε ένα μέρος ή για κάποια μέρη του διαγωνισμού. 
Προϋπόθεση να υπάρχει προσφερόμενη τιμή ανά μέρος, ώστε να διευκολυνθεί η 
σύγκρισή τους. Προσφορές οι οποίες δεν αναφέρουν προσφερόμενη τιμή  ανά 
μέρος, δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ   ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΡΤΑ 
20/12/2016 Τρίτη 10:00 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Προμηθειών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ μέχρι τις 

20/12/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, με οποιονδήποτε τρόπο.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 

Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως 

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον αρμόδιας δημόσιας επιτροπής. 

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α)  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β)  ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

γ)  συνεταιρισμοί 

δ)  κοινοπραξίες προμηθευτών  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή 
η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα 
Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς 
από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

        

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραμματεία Προέδρου, Αν. Προέδρων. 
2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και 

Πρωτοκόλλου. 
3. Τμήμα Προμηθειών. 

 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
 
 

 
Ευριπίδης Γλαβάς 

Καθηγητής 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α ΄  

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Τ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ - 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

Προμήθεια Η/Υ και αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες των 

Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ    31.854,84 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),  39.500,00 € με 
Φ.Π.Α. 24%.  
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ (ΚΑΕ) 

7123Α 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΦΟΡΕΑ 

Μέσα σε 40 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ ΑΡΤΑΣ 

ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 

Άμεσος 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΟΧΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΚΑΤΑ ΜΕΡΗ ΟΧΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά 

Βάσει Τιμής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Α.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει, για το έγκυρο της συμμετοχής του, να υποβάλλει αίτηση 

συμμετοχής (ΠΑΡΑΤΗΜΑ Δ) προς το Τμήμα Προμηθειών, με τα στοιχεία του διαγωνισμού, 

του διαγωνιζόμενου και αναφορά στα εσωκλειόμενα στο σφραγισμένο φάκελο της 

προσφοράς.   

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:  

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ –  ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -  ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ – ΑΡΤΑ τ.κ. 

47132 -  τηλ. 2681050024 

 

 2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 120 ημέρες από την 

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες 

αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 

διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.  

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

τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα 

αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

3. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, ή προσφορές που περιλαμβάνουν μέρος της 

προμήθειας δεν γίνονται δεκτές  και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

4. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή Αίτηση συμμετοχής 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 

γ. ο τίτλος του διαγωνισμού 

δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή 

αιτήσεων συμμετοχής 



 6 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ 
ΑΡΤΑ Τ.Κ. 47132 

Τ. Θ. 110 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΜΕΡΟΣ:  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ.  36/2016 

«Προμήθεια Η/Υ και αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου». 
 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20.12.2016 και ώρα 10:00 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 
  

5. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

5.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της προσφοράς του ως 

εξής: 

Α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής». 

Β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 

τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.  

Γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 

5.2 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών (Επιτροπή  Διενέργειας του διαγωνισμού), 

κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.  

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

6. Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προμηθευτών, τότε αυτή 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 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.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 

ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο 



 7 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 

της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.  

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και 

τους ίδιους όρους.  

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη 

διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί 

φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, 

ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των 

προσφορών. 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.  

7. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή 

να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός επτά (7) ημερών 

από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 

σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση. 

 

Β. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ  

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που 

υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

3. Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 

νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

4. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών 

προσφορών και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Α) Αποσφραγίζονται κατά σειρά ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται 

από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και 

η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.  

Β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών. Στη συνέχεια 
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αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους 

κρίθηκαν κατάλληλες και καταγράφονται σε Πρακτικό που υπογράφει η Επιτροπή.  

6. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια 

επιτροπή διαβιβάζει την εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να αποφασίσει 

σχετικά.  

 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

1.1. ΣΤΟΝ  ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 

4412/2016 και υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και καθορίζετε στο ποσό των   637,00 

(εξακοσίων τριάντα επτά) Ευρώ. 

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

του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου  (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, 

γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στις περιπτώσεις 

προσωπικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) 

τον Διευθύνονται Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Στην περίπτωση συνεταιρισμών, το απόσπασμα ποινικού μητρώου προσκομίζεται για τον 

πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου.  

 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση 

ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία. 

 

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
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αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις.  

 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης εάν 

πρόκειται για αλλοδαπούς ή εγκατεστημένους την αλλοδαπή), με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.  

 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου, όπως 

το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των 

εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει 

να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν 

με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου.  

 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 

θα δηλώνεται: 

 (α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.   

 (β) Ότι δεν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από  διαγωνισμούς, 

με αμετάκλητη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμοδίου για θέματα 

καταπολέμησης Διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

(γ) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητά του. 

 (δ) Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής και δεν έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

  (ε) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

(στ) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για 120 ημέρες από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

1.2 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Ο Φάκελος με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", περιλαμβάνει το φύλλο συμμόρφωσης 
του υποψήφιου ανάδοχου συμπληρωμένο, στο οποίο θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς 
του με όλες τις απαιτήσεις των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε, όπου θα αναφέρεται η «συμφωνία», ως προς τις απαιτήσεις. Η μη 
συμπλήρωση του συνιστά αιτία αποκλεισμού. 
      Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης στην τεχνική προσφορά τους να δώσουν εγγύηση 
καλής λειτουργίας του εξοπλισμού όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές για κάθε 
είδος χωριστά, κατά τη διάρκεια του οποίου ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να 
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αποκαταστήσει βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του 
εξοπλισμού και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας 
εξαρτήματα.  
     Επίσης στην τεχνική προσφορά τους θα δεσμευτούν για την εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά 
την πώληση και της τεχνικής βοήθειας, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών, για 
χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να εκτελεί το service του εξοπλισμού επί τόπου στο τμήμα όπου θα 
εγκατασταθεί ή στο χώρο του και η επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης παρουσιαστεί, θα 
πρέπει να γίνει άμεσα τουλάχιστον μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση. Στην προσφορά θα  αναφέρεται το όνομα και η τεχνική κατάρτιση του Τεχνικού 
Υπευθύνου που η προμηθεύτρια εταιρεία θα διαθέσει στο Ίδρυμα και ο οποίος θα βρίσκεται 
σε άμεση επαφή με τους τεχνικούς του Ιδρύματος.  
 
Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, με ποινή 
αποκλεισμού. 
 

1.3 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα. Οι τιμές της προσφοράς 
δίνονται επί ποινή αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο του διαγωνισμού.  
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. 
Οι τιμές των προσφορών δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των 

τυχόν παρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και για το σύνολο των ειδών 

της προμήθειας ή παρεχόμενης υπηρεσίας. 

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

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του 

υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παρούσα. 

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι τρία (3) δεκαδικά  ψηφία. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις και τα έξοδα μεταφοράς μέχρι της 

θέσεως τοποθετήσεως που θα υποδείξει το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε Μέρος της προμήθειας. 

Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 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 της 

αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων 
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υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 

διαθέτει ο προσφέρον για την παροχή των προïόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την 

πρωτοτυπία των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) το 

ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΡΟΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

36/2016 ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΜΕΡΟΣ Α   

ΜΕΡΟΣ Β   

ΜΕΡΟΣ Γ   

 

 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ένσταση υποβάλλεται 

μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

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

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

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο. 

 

Ε. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον προμηθευτή που έχει καταθέσει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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3. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

4. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγηση του μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύμβασης  για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για: 

(α) Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

(β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση 

ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

(γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, εφόσον συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

(δ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 

 

Ζ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ  

 Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

ενστάσεων 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου  από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος 

καλείται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα προσφορά.  

 

 

Η. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το κτίριο του κέντρου δικτύων στο campus Κωστακιών. μέσα 
σε σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του διαγωνισμού.   
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Την ευθύνη και τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού πληροφορικής στους 
χώρους που θα υποδειχθούν, έχει αποκλειστικά ο προμηθευτής. Η εκφόρτωση και η 
μεταφορά του εξοπλισμού πληροφορικής γίνεται με ευθύνη και προσωπικό του 
προμηθευτή. 
 
 

Θ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ –ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

Α)εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε 

στην πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή 

Β)εφόσον δε παρέδωσε  μέσα στο συμβατικό χρόνο. 

 

Ι.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη 

της Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. 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.  

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

 

2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν 

πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 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,  

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 ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύουν τέλος 

χαρτοσήμου,  

η)τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
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ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

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.  

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών και 

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με 

τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄52), εφόσον απαιτείται. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν  την υπογραφή της σύμβασης. 

Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει 

τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Κ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης, καθώς και των διατάξεων 
περί προμηθειών του Δημοσίου. 
Η μέγιστη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των «39.500,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, με κωδικό έργου 7123Α. 
Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ανακοίνωσης.  
Απαγορεύεται ρητά ολική ή μερική παραχώρηση ή εκχώρηση σε τρίτο με οποιονδήποτε 
τρόπο, μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων του αναδόχου, από τη συνομολογηθείσα 
σύμβαση, έστω και χωρίς αντάλλαγμα, με την ποινή της έκπτωσης. Η περίπτωση σύστασης 
νέου ή αλλαγής του Ν.Π. από τον ανάδοχο επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη 
ειδοποίηση και σχετική έγκριση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου και εφόσον το Ν.Π. υπό τη 
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νέα του μορφή αποδέχεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα ευθύνη του και έχει τα ίδια 
τουλάχιστον προσόντα και επαγγελματικούς τίτλους με τον ανάδοχο.  
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του ΤΕΙ Ηπείρου από τη σύμβαση 
που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ Ηπείρου ή από 
τα Δικαστήρια Άρτας. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Κέντρο Δικτύων 
του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2681050500.  
Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και το Παράρτημα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ 
Ηπείρου www.teiep.gr (Ανακοινώσεις). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Άρτα, σήμερα στις …../…/2016, αφ΄ ενός μεν …………………………., με ΑΔΤ ……………………….., Πρόεδρος του 
ΤΕΙ Ηπείρου, που με την ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί το ΤΕΙ Ηπείρου, διεύθυνση: Διοικητήριο, 
Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47132, ΑΦΜ 090278344, ΔΟΥ Άρτας και αφετέρου ο …………………………………., 
συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 
Με την με υπ’ αριθμ. …………………………………………….. απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου 
εγκρίθηκε και με την  με αρ. πρωτ. ……………………………… ανακοίνωση αριθμ. 
........................................... διενεργήθηκε  Συνοπτικός Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 
προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: «Προμήθεια Η/Υ και αναλωσίμων Η/Υ για τις 
ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου». 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στο δεύτερο την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας, 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αρ. ……………. και της προσφοράς του δεύτερου 
συμβαλλόμενου που όλα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του συμφωνητικού αυτού και υποχρεώνουν 
τα δύο μέρη. 

Όλοι οι όροι της διακήρυξης και της προσφοράς αποτελούν ουσιώδεις όρους του παρόντος και 
σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου, το πρώτο μέρος δικαιούται, 
πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο ποινών, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και 
αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας αυτής εντός ………………… από την υπογραφή της σύμβασης, 
αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι όροι του παρόντος και της διακήρυξης είναι κύριοι και βασικοί. 

Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν το δεύτερο συμβαλλόμενο. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, η 

ανάδοχος εταιρεία βαρύνεται με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου επί του καθαρού ποσού 
(προ Φ.Π.Α.) και με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού προϋπολογισμού με ΚΑΕ 1731Α.  
Οι από την παρούσα σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του    

συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες. 
 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά την παραλαβή του είδους από την αρμόδια επιτροπή με 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως τιμολογίου και βεβαιώσεων ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενημερότητας.  
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  
Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει το Δημόσιο. 
 Η επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης θα 
γίνεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ Ηπείρου ή από τα Δικαστήρια Άρτας. 
Το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου διατηρεί ακέραια το δικαίωμα υπαναχώρησης και καταγγελία της σύμβασης λόγω 
διαπιστώσεως, δια των αρμοδίων οργάνων του, ελλείψεως συμπεφωνημένων ιδιοτήτων στις 
προαναφερθέντες προμήθειες από τον προμηθευτή, ως και το δικαίωμα αποζημιώσεως σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Α.Κ. 
Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την No ……………………………. 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ………………………….. με ημερομηνία ……/…./2016 ποσού 
………….. €. Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον ανάδοχο με την πλήρη 
και κανονική εκτέλεση των όρων της σύμβασης.  
 

Για τη βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίτυπα, η οποία, 
αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, πήρε από ένα αντίτυπο ο κάθε συμβαλλόμενος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

 
 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 
ΑΦΜ : 
 
ΔΟΥ : 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
 
 
FAX: 
 
 
e-mail: 

1. Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στον 
συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας αρ.  36/2016 
για Προμήθεια Η/Υ και αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες 
των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου, προϋπολογισμού 
31.854,84 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),  39.500,00 € με 
Φ.Π.Α. 24%, καθώς και το φάκελο της προσφοράς μας ο 
οποίος περιέχει φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, 
φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής 
προσφοράς.  

 
 

  
 
 

Ο ΑΙΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 

(Σφραγίδα – υπογραφή) 
(Νόμιμος εκπρόσωπος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΕΣ  (Τεμάχια) 

1. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Η/Υ) Α 1 

2. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Η/Υ) Β 11 

3. ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ 7 

4. ΟΘΟΝΗ Η/Υ 3 

5. ΟΘΟΝΗ Η/Υ 5 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ( UPS) 10 

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ( UPS) 30 

8. TABLET Α 3 

9. TABLET Β 1 

10. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α 3 

11. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  Β 3 

12. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 

13. ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 4 

14. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ HDD 4 

15. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SDD 6 

16. WEB ΚΑΜΕΡΑ 50 

17. ΣΑΡΩΤΗΣ 2 

18. ΜΝΗΜΗ 8 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ    35660,00 

 
ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/TEM. ΣΥΝΟΛΟ 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS)  
με εγκατάσταση 

1 2970,00 2970,00 

 
ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/TEM. ΣΥΝΟΛΟ 

1. Λογισμικό Πλαγιαρίσματος - Λογοκλοπής 1 870,00 870,00 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
1. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α  

Σταθμός εργασίας (Η/Υ) με δυνατότητες πραγματοποίησης παράλληλων υπολογισμών 
στη μονάδα γραφικών (Graphical Processing Unit) 

Κουτί Τύπος Full Tower 
Υποστήριξη μητρικής eATX ATX mATX miniITX 
Εξωτερικές Θέσεις 5,25" 2  
Εσωτερικές Θέσεις 3,5" 2  
Εσωτερικές Θέσεις 2,5" 4 
Εγκατεστημένοι ανεμιστήρες 3x 120mm 
USB3.0 x 2 / USB2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1, 2.5" Drive Bay: 4+2 (converted from 
3.5" drive bays) 
Χρώμα Black 
Πλαϊνό Παράθυρο 

Τροφοδοτικό Τύπος ATX Ισχύς (Watt) 750W 
Υποδοχές εξόδου 20+4pin Main Power Connector, 4+4pin CPU Power Connector, 
4x 6+2pin PCI-E Connector,8x 5pin S-ATA Connector, 3x 4pin Peripheral Connector, 
4pin Floppy Connector  
Εγγύηση (μήνες) 84 

Μητρική Socket s1151 Chipset Z170  
Τύπος μητρικής ATX  
Υποστηριζόμενη μνήμη DDR4  
Μέγιστο μέγεθος μνήμης 64GB 
Υποστήριξη CrossfireX / SLI  
Ήχος 8 Channel High Definition  
SATA 6Gb/s 6  
Raid 0, 1, 5, 10  
PCI Express (x16, x8) 2 P 
CI Express (x1, x4) 4  
PCI 1  
USB 2.0 (6) , USB 3.0 (6) , USB 3.1 (2) 
Δίκτυο Ethernet 10 / 100 / 1000 
Εγγύηση (μήνες) 36 

Επεξεργαστής Μοντέλο επεξεργαστή Core i7-6700K  
Συχνότητα 4.00GHz  
Turbo Boost up to 4.2GHz  
Socket s1151  
Thermal Design Power 91W  
Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) 8MB  
Τεχνολογία κατασκευής 14nm  
Αριθμός πυρήνων 4  
Threads 8  
Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών Intel HD 530 Graphics Επιπρόσθετα 
Graphics Base Frequency 350MHz Graphics Max Dynamic Frequency 1.15GHz 
Graphics Video Max Memory 1.7GB 
Εγγύηση (μήνες) 36 

Μνήμη Capacity 32 GB : 2 x 16 GB 
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Type DRAM  
Technology DDR4 SDRAM  
Form Factor DIMM 288-pin  
Module Height (inch) 1.23  
Speed 2133 MHz ( PC4-17000 )  
Latency Timings CL15 ( 15-15-15 ) 

Σκληρός 
δίσκος SSD 

Κατασκευαστής KINGSTON  
Χωρητικότητα 240GB  
Σύνδεση SATA III 6Gb/s  
Διάσταση 2.5''  
Ταχύτητα ανάγνωσης (MB/s) 560  
Ταχύτητα εγγραφής (MB/s) 530 MTBF (ώρες) 1.000.000  
Συσκευασία Stand-Alone drive  
Επιπρόσθετα STAND-ALONE: - 2.5" SSD - 3.5" bracket and mounting screws - 
7mm–9.5mm adapter  
Εγγύηση (μήνες) 36 

Σκληρός 
δίσκος 

Χωρητικότητα 1TB , Σύνδεση SATA III (6Gb /s)  
Διάσταση 3.5''  
Cache 64MB  
Στροφές λειτουργίας 7200rpm  
Συσκευασία Bulk  
Εγγύηση (μήνες) 24 

Κάρτα 
γραφικών 

Κατασκευαστής ASUS  
Κατασκευαστής chip Nvidia  
Επεξεργαστής γραφικών GTX 1070  
Συχνότητα πυρήνα (MHz) OC Mode - GPU Boost Clock : 1860 MHz , GPU Base 
Clock : 1657 MHz Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock : 1835 MHz , GPU 
Base Clock : 1632 MHz  OC Mode can be adjusted with one click on GPU Tweak II  
Τεχνολογία κατασκευής 28nm  
Μέγεθος μνήμης 8192MB  
Τύπος μνήμης GDDR5  
Συχνότητα μνήμης (MHz) 8008 MHz  
Δίαυλος μνήμης 256-bit  
Σύνδεση PCI Express 3.0 , DirectX 12  
Θύρες εξόδου 1x DVI-D, 2x HDMI 2.0, 2x Regular DP  
Επιπρόσθετα Digital Max Resolution:7680 x 4320  
Εγγύηση (μήνες) 36 

DVD-RW Συσκευή DVD-RW , Τύπος Internal , Χρώμα Black  
Σύνδεση SATA (1.5Gb/s)  
Ταχύτητα εγγραφής DVD+/-R 24x max  
Ταχύτητα ανάγνωσης DVD:16x max CD:48x max  
Επιπρόσθετα Format Support :DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, 
DVD-Video, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CDDA, CD+E 
(G), CD-MIDI, CD-TEXT, CD-ROM XA, Mixed Mode CD, CD-I  
Εγγύηση (μήνες) 24 

2. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Β 

Επεξεργαστής Intel Core™ i5-6500 3.7 GHz  

Κάρτα γραφικών Ενσωματωμένη Intel HD Graphics 530  
Επιθυμητή και ανεξάρτητη κάρτα γραφικών PCIe x16 με 512MB 
μνήμη 
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Chipset Intel H110  

Μνήμη Τουλάχιστον 4GB (1 x 4GB) DDR4 2133 MHz με τουλάχιστον άλλη μία 
ελεύθερη υποδοχή μνήμης 
Μέγιστη μνήμη >= 32GB 

Αποθηκευτικός Χώρος HDD με χωρητικότητα τουλάχιστον 1TB 3.5inch Serial ATA (7.200 
Rpm) 

Οπτικό μέσο SATA SuperMulti DVD writer (slim ή 5,25”) 

Δίκτυο 1xGigabit 

Αριθμός υποδοχών 
μονάδων 

 1 εσωτερικές 2,5" 

 1 εσωτερικές 2,50"/3,5" 

Υποδοχές επέκτασης  1 x PCIe 3 x16 πλήρους ύψους 

 3 x PCIe 2 x1 πλήρους ύψους 

Θύρες Μπροστά: 

 2 x USB 3.0 

 ακουστικών 

 μικροφώνου 

Πίσω: 

 2 x USB 3.0 & 4 x USB 2.0 

 Σειριακή & 2 x PS/2 (πληκτρολόγιο και ποντίκι), 

 VGA & DisplayPort 

 είσοδος ήχου, έξοδος ήχου 

 RJ-45 

Ήχος Κάρτα ήχου με δυνατότητα  διαχείρισης ήχου DTS Sound 

Λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux ή FREE DOS 

Κουτί Microtower  

Περιφερειακά Οπτικό ποντίκι, Πληκτρολόγιο 

Άλλα Να διαθέτει Drivers για Windows 7 x64 και Windows 10 x64 

Εγγύηση (κατασκευαστή) 5 Year next business-day onsite 

 
 
 

3. ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ  

 

Οθόνη 

Διαγώνιος 14" 

Ανάλυση 1920x1080 

Τύπος πάνελ Full HD LED Antiglare 

Επεξεργαστής 

Μοντέλο Intel® Core™ i5-6200U  

Χαρακτηριστικά DualCore έως 2,8 Ghz 

Μνήμη 

Μέγεθος RAM >= 8GB 
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Οθόνη 

Τύπος DDR3 

Δίσκος 

Χωρητικότητα >= 180GB 

Τύπος SSD 

Γραφικά 

Μοντέλο Intel® HD Graphics 520 

Μνήμη γραφικών Shared 

Συνδεσιμότητα 

Θύρες 3xUSB 3.0, 1xMini DisplayPort™, 1xHDMI™,SD Card Slot, 
Υποστήριξη Dock 

Ασύρματες WiFi AC, Bluetooth® 

Λογισμικό 

Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 7 Pro + Windows 10 Pro 

Βάρος & Αυτονομία 

Βάρος <= 1,7Kgr 

Χρόνος Λειτουργίας έως 10 ώρες 

Εγγύηση 

Διάρκεια εγγύησης Τρία (3) έτη 

Τύπος εγγύησης OnSite 

 
 

4. ΟΘΟΝΗ Η/Υ 

Διαγώνιος 73,02 εκ. - 29 ίντσες (μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας 28,75 ίντσες) 

Τύπος οθόνης: 
Ευρεία επίπεδη οθόνη ,AH In-plane switching, αντιθαμβωτική με 
σκληρή επίστρωση 3H 

Μέγιστη Ανάλυση >= 2.560 x 1.080 στα 60 Hz 

Φωτεινότητα 300 cd/m2 (τυπική), 50 cd/m2 (ελάχιστη) 

Αντίθεση 
1.000 προς 1 (τυπική), λόγος δυναμικής αντίθεσης: 2.000.000:1 
(μέγιστη) 

Χρόνος Απόκρισης 8 ms (grey to grey) 
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Color Support (Million) 
Χρωματική γκάμα (τυπική): sRGB >99%, 82% (CIE 1976)4 
Βάθος χρώματος: 16,78 εκατομμύρια χρώματα 

Χρώμα Μαύρο 

Webcam Όχι 

Τεχνολογία 
οπισθοφωτισμού 

LED 

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

1 υποδοχή Digital Visual Interface (DVI-D) διπλής σύνδεσης με HDCP 
1 DisplayPort 1.2 (DP) 
1 Mini DisplayPort 1.2 (mDP) 
1 High Definition Multimedia Interface (HDMI) 
1 Video Graphics Array (VGA) 
1 θύρα αποστολής USB 3.0 
4 θύρες λήψης USB 3.0 
1 θύρα εξόδου DisplayPort 
1 έξοδος ήχου 
Υποδοχή τροφοδοσίας DC για Dell Soundbar (AX510) 

Εγγύηση 3 έτη 

 
5. ΟΘΟΝΗ Η/Υ 

 

Διαγώνιος  >= 20.7" 

Μέγιστη Ανάλυση >= 1920 x 1.080  

Φωτεινότητα >= 300 cd/m2  

Αντίθεση 600:1 static , 5000000:1 dynamic 

Χρόνος Απόκρισης >= 5 ms  

Color Support (Million) >= 16,7 εκατομμύρια χρώματα 

Τεχνολογία 
οπισθοφωτισμού 

LED 

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
1 υποδοχή Digital Visual Interface (DVI-D)  
1 D-Sub  

Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος 

 
 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) 

Τύπος UPS: Line Interactive 

Παρεχόμενη Ισχύς (VA): 1400 VA 

Παρεχόμενη Iσχύς (Watt): 700W 

Τύπος Πρίζας: Schuko 

Τάση σε V: 230V 

Συχνότητα Μπαταρίας: 50/60 Hz +/- 3 Hz 
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Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 8Hrs 

Διάρκεια Μπαταρίας: Full Load 2.4 mins/Half Load 12 mins 

Έξοδοι: 4 x Schuko CEE 7 with Surge Protection and Battery Backup 

RackMount: Όχι 

Χρόνος Μεταφοράς 8ms typical: 10 ms maximum 

Χρώμα: Μαύρο 

Εγγύηση: 2 Έτη On Site - Repair or Replacement 

 
7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) 

 

Τύπος UPS: Line Interactive 

Παρεχόμενη Ισχύς (VA):  950  VA 

Παρεχόμενη Iσχύς (Watt): 480W 

Τάση σε V: 230V 

Έξοδοι: 4 x Schuko CEE 7 with Surge Protection and Battery Backup 

RackMount: Όχι 

Χρώμα: Μαύρο 

Εγγύηση: 2 Έτη On Site - Repair or Replacement 

 
8. TABLET Α 

Μέγεθος οθόνης:  τουλάχιστον 9.7'' 

Ανάλυση οθόνης:  τουλάχιστον 1920X1200 

Μοντέλο Επεξεργαστή:  Octa-core  

Χωρητικότητα:  τουλάχιστον 16 GB 

Μνήμη RAM:  τουλάχιστον 2 GB 

Συνδεσιμότητα:  τουλάχιστον WiFi + 4G 

Έκδοση Λειτουργικού συστήματος:  Android OS, v6.0 (Marshmallow) 

Κάμερα:  τουλάχιστον 8MP πίσω και 2MP μπροστά 

Μπαταρία  τουλάχιστον 7300 mAh  

 
9. TABLET Β 

Μέγεθος οθόνης:  τουλάχιστον 9.7'' 

Ανάλυση οθόνης:  τουλάχιστον 1920X1200 

Πυρήνες CPU:  2  

Χωρητικότητα:  τουλάχιστον 32 GB 

Μνήμη RAM:  τουλάχιστον 2 GB 

Συνδεσιμότητα:  τουλάχιστον WiFi + 4G 

Έκδοση Λειτουργικού συστήματος:  iOS  

Κάμερα:  τουλάχιστον 12MP πίσω και 5MP μπροστά,  
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10. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  Α 

LASER  

Τεχνολογία Εκτύπωσης Monochrome Laser 

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4) 42 Σελίδες/λεπτό (ppm) ή περισσότερο 

Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής 
όψης 

ΝΑΙ 

Ταχύτητα Εκτύπωσης Διπλής Όψης(A4) 18 Όψεις ανά λεπτό ή περισσότερο 

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας 6,5 sec ή λιγότερο 

Ανάλυση Εκτύπωσης 600 x 600 dpi ή μεγαλύτερη ανά διάσταση 

Επεξεργαστής Dual Core, 800 MHz ή υψηλότερης 
ταχύτητας 

Ενσωματωμένη Μνήμη 256 MB ή περισσότερο επεκτάσιμης στα 
1280 MB ή περισσότερο 

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 
10.10) Windows XP,Windows Server 
2003,Windows XP x64,Windows Server 
2003 x64,Windows Vista 

Windows Vista x64,Windows Server 
2008,Windows Server 2008 x64,Windows 
7,Windows 7 x64,Windows Server 2008 R2 

Windows 8, Windows 8 x64 

Windows Server 2012,Windows 8.1, 
Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, 
Windows RT, 

Windows RT 8.1,Windows 10  

Χωρητικότητα χαρτιού (feeder, tray) 100-Sheet Multipurpose Feeder, Θήκη 
εξόδου 150 φύλλων 

Χαρακτηριστικά χαρτιού 60 - 120 gsm ή ευρύτερη κλίμακα 

Είδη μέσων εκτύπωσης και διαστάσεις Card Stock, Envelopes, Paper Labels, 

Plain Paper, Transparencies, κ.α. 

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, 
A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-
B5, Legal, Letter, Statement, Universal, 
Oficio, A6 κ.α. 

Δικτύωση USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified 
(Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000) 

Ασύρματος διακομιστής 802.11b/g/n κ.α. 

Πρωτόκολλα δικτύου TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv4/6, 
TCP, UDP 

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 263mm x 399mm x 382 mm ±10 % ανά 
διάσταση 

Ενεργειακή πιστοποίηση ENERGY STAR 

Εγγύηση 1-Έτος (αντικατάσταση) 3 εργάσιμες 
ημέρες on-site υποστήριξη κατ’ ελάχιστο 
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11. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  Β 

LASER color Πολυμηχάνημα 

Τύπος: Laser 

Χρώμα: Έγχρωμο 

Λειτουργίες: Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, fax. 

Αναλώσιμο: Toner 

Αριθμός Αναλώσιμων: 4 

Μνήμη: 256 MB 

Μέγιστη εσωτερική μνήμη: 2560 ΜΒ 

Μέγιστο Μέγεθος Χαρτιού: A4 

Συνδεσιμότητα: Ethernet, USB 2.0 

Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης: >= 22 Σελίδες/λεπτό (ppm) 

Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: >= 20 Σελίδες/λεπτό (ppm) 

Τύπος οθόνης: LCD . 

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο):   <= 9 Δευτερόλεπτα. 

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (έγχρωμης):   <= 9 Δευτερόλεπτα. 

Μέγιστη Ανάλυση: 1200 x 600 dpi 

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού: Είσοδος 250 φύλλων 

Duplex Print: Αυτόματο 

Maximum Monthly Duty Cycle: 30000 Σελίδες/μήνα. 

Ανάλυση Σαρωτή:  1200 x 1200dpi 

Ταχύτητα σάρωσης: Έως 33 σελίδες 

Σάρωση Διπλής Όψης:  Όχι 

Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Αντιγραφής:  Έως 12 σελ/λεπτό 

Ταχύτητα Έγχρωμης Αντιγραφής  Έως 14 σελ/λεπτό 

Αυτόματη Αντιγραφή Διπλής Όψης:  Όχι 

Φαξ: Ναι 

Λειτουργία Fax: ITU-T G3(Super G3) up to 33.6kbps, 3 seconds/page 

Συμβατότητα: Linux, Mac, PC (Windows) 

 
 
 

12. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ   

 

Λειτουργίες:  Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφ-Fax 

Τεχνολογία: Εκτύπωσης  Inkjet 

Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών:  έως 1.000 σελίδες 

Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών:  έως 250 σελίδες 

Αυτόματος Τροφοδότης:  Ναι 

Συνδεσιμότητα: USB 2.0 / WiFi 

Smartphone/Tablet Applications: Airprint / Wifi direct / ePrint 
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Λειτουργικό Σύστημα: Mac 10.10 / Mac OS X 10.9 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 

8.1 

Γλώσσα: PCL 3 GUI / PCLm / URF 

Μνήμη:  512 MB 

Τύπος Εκτύπωσης: Έγχρωμη 

Ανάλυση Εκτύπωσης: έως 4800 x 1200 dpi 

Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης:  έως 8,5 σελ/λεπτό (ISO) 

Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης: έως 6 σελ/λεπτό (ISO) 

Εκτύπωση Διπλής Όψης: Χειροκίνητη 

Τύπος Αντιγραφικού: Αυτόματο / Επίπεδο 

Αυτόματη Αντιγραφή Διπλής Όψης:  Όχι 

Ανάλυση Αντιγραφής:  έως 600 x 300 dpi 

Ταχύτητα Ασπ/ρης Αντιγραφής:  έως 7.5 σελ / λεπτό (ISO) 

Ταχύτητα Έγχρωμης Αντιγραφής:  έως 3 σελ/λεπτό (ISO) 

Τύπος Σαρωτή:  Αυτόματος / Επίπεδος 

Ανάλυση Σαρωτή:  έως 1200 dpi 

Μέγιστο Μέγεθος Σάρωσης:  A4 

Scan file format: BMP / GIF / Jpeg / PNG / Tiff 

Ανάλυση Φαξ: έως 203 x 196 dpi 

Ταχύτητα Αποστολής Σελίδας: 33.6 Kbps 

Τύπος Οθόνης: Οθόνη Αφής / Οθόνη αφής 5.5 cm 

Μέγεθος οθόνης:  2.2 inches 

Card Reader:  Όχι 

Μέγ. Μέγεθος Χαρτιού:  A4 

Τροφοδοσία: 60 φύλλα 

Τροφοδοσία Αυτόματου Τροφοδότη:  έως 35 φύλλα 

Συμβατά Μεγέθη Χαρτιού: A4 / A6 / B5 / Φάκελος DL (110x220 mm) 

Τύπος Αναλωσίμου:  Μελάνι 

Αριθμός Αναλωσίμων:  2 

Περιλαμβάνονται: 2 Μελάνια / Καλώδιο Τροφοδοσίας / Οδηγίες Χρήσης / Οδηγός 

Εγκατάστασης (cd) 

 
13. ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ  

 

Chipset: Radeon RX480. 

Τοποθέτηση: PCI-E 3.0 x 16. 

Core clock: >=1200 MHz. 

Τεχνολογία επεξεργασίας: 14nm. 

Μνήμη: 8 GB GDDR5 @ 256 bit. 

Memory clock: 8,000 MHz. 

Συνδέσεις: Dual-link DVI-D x1, HDMI x1, Display Port x3. 
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Μέγιστη ψηφιακή ανάλυση: 7680x4320. 

Μέγιστος αριθμός οθονών: 5. 

DirectX: 12. 

OpenGL: 4.5. 

Απαιτήσεις τροφοδοτικού: 500W τουλάχιστον, με μία διαθέσιμη θύρα 8-pin. 

Διαστάσεις (ΥxΜxΠ): 40 x 232 x 116mm. 

Εγγύηση: 2 έτη.  

 
14. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ   

HDD 3,5'' SATA3  

Μέγεθος: 3,5". 

Χωρητικότητα: >= 6000GB. 

Σύνδεση: SATA III (6Gb/s). 

Cache: 64MB. 

Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 χρόνια.  

 
 

15. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ   

SSD 500GB 2.5'' SATA3 

Μέγεθος: 2,5". 

  Χωρητικότητα: >=500GB. 

  Σύνδεση: SATA 6Gb/s Interface, compatible with SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s interface. 

  Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης: έως και 540 MB/sec Sequential Read . 

  Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής: έως και 520 MB/sec Sequential Write. 

  IOPS:έως και 98.000 IOPS Random Read , έως και 90.000 IOPS Random Write 

  Cache: 512MB. 

  Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Υποστήριξη TRIM, 32 layer 3D V-NAND, AES ENCRYPTION, 
Enhanced RAPID mode, One-stop Install Navigator Software, Dynamic Thermal Guard 
Protection 

  MTBF: 2 Million Hours Reliability . 

  Κατανάλωση: 50 mWatts . 

  Εγγύηση: 5 χρόνια.  

 
16. WEB ΚΑΜΕΡΑ  

 

Interface: High-speed USB 2.0  

Operating Systems: Microsoft Windows® 10/8.1/8/RT 8.1/RT 8/ Windows 7, Windows 

Vista®, and Windows XP with Service Pack 2 (SP2) excluding Windows XP Pro 64-bit 

Video Conversation Feature: Windows Live call button delivers one touch access to 

video conversation 

Call Button Life: 10,000 actuations 
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Webcam Controls & Effects: LifeCam Dashboard provides access to animated video 

effects and webcam controls 

Sensor: CMOS sensor technology 

Video Resolution: 1280 X 720 pixel  

Image Resolution: 1280 X 800 pixel  

Imaging Rate: Up to 30 frames per second 

Frequency Range: 200Hz - 20kHz 

Βάση στήριξης : NAI 

Μικρόφωνο : NAI (Noise Cancelling Microphone) 

 
17. ΣΑΡΩΤΗΣ   

 

Μέγεθος εγγράφου: <=A4 

Τύπος σαρωτή: Sheet fed 

Οπτική Ανάλυση: >=600dpi 

Μέγιστη ανάλυση: 600 DPI x 600 DPI 

Βάθος χρώματος: 48 Bit Χρώμα 

Σύνδεση: USB 2.0 Τύπου B,  Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) (προαιρετικά). 

Ταχύτητα σάρωσης: >= 26 Σελίδες / λεπτό 

Automatic Document Feeder: Ναι 

ADF capacity: >= 50 

Duplex scan: Ναι 

Εγγύηση 1 έτος 

 
18. ΜΝΗΜΕΣ   

Βασικά Χαρακτηριστικά 

Χωρητικότητα:   8 GB 

Τύπος:     DDR4 

Συχνότητα:   2133 MHz 

Τύπος υπολογιστή:   Desktop 

Ειδικά Χαρακτηριστικά 

Πλήθος modules:  1 

CAS Latency:    15  

 
ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS)    
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On-Line “Double Conversion” Technology (Tower & Rack Convertible) Smart 
Fan Speed Regulation with temperature controlled  
Power(KVA): 10 
Power(KW): 9 
output power factor ( PF : 0.9 ) 
  

1 

Καλώδια UPS IEC60320 C14 to C13 Power Cords 
2x1 meter 10A 

3 

Καλώδια UPS IEC60320 C14 to C13 Power Cords 
4x2 meters 10A 

3 

 
 

Συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και σύνδεσή του με το rack των servers στο χώρο του 
Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής (ΓΕΠ). 
 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
1. Λογισμικό Πλαγιαρίσματος - Λογοκλοπής   

Το λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής αντιπαραβάλλει τα κείμενων από εργασίες φοιτητών 

με ελεύθερες διαδικτυακές πηγές καθώς και με άλλες εργασίες που έχουν ήδη υποβληθεί 

σε αυτό και ελεγχθεί. Μετά τον έλεγχο, επιστρέφεται στο χρήστη και διδάσκοντα αναφορά 

όπου περιλαμβάνεται η παρουσίαση των ομοιοτήτων μεταξύ του υποβληθέντος εγγράφου 

και των πηγών σύγκρισης. 

Βασικά χαρακτηριστικά 

Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού 

Online περιβάλλον 

'Ανέβασμα' κειμένων προς έλεγχο και αποστολή αναφοράς στο προσωπικό email 

Αποθήκευση όλων των κειμένων που 'ανεβαίνουν' στη βάση του λογισμικού 
Λογοκλοπής 

Έλεγχος κειμένων σε πολλαπλές γλώσσες συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής 

Αντιπαραβολή με κείμενα που είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο και με τη βάση του 
λογισμικού Λογοκλοπής η οποία διαρκώς εμπλουτίζεται από τους συνδρομητές της 

Σύνδεση με online διδακτικές πλατφόρμες, όπως moodle και Υποβολή εργασιών 
από τους φοιτητές μέσω moodle 

Άδειες χρήσης για 800 φοιτητές 

Συνδρομή ενός έτους 


