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Θεσσαλονίκη, 17/01/2023 
Α.Π. 17/17.01.2023 

  
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια και 
εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enhancing the 
Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the promotion of Circular 
Economy (AGROFFICIENCY)» (M.I.S. 5070657) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Εδαφικής 
Συνεργασίας«ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 -2020» που εκτελείται από την Ελληνική Εταιρεία Logistics 
Βορείου Ελλάδος. 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
 το 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. 
 Το Νόμο 3861/2010 άρθρο 10Β όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 64 του Ν. 

4305/2014 
 Την με Α.Π. 789/7-2/2019 (ΑΔΑ: 6ΕΖ7ΟΞΤΒ-ΔΛΠ) Τεχνική Οδηγία (δυνάμει της περίπτωσης ια της 

παραγράφου 2 του άρθρο 2 του Ν. 4013/2011) (Απόφαση Τ.Ο. 4/0019 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: ‘Υπαγωγή στην έννοια του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου’ 

 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», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 
Greek Association of Supply Chain Management 
Address:       Sarantaporou 17, 54640,Thessaloniki 
Tel:                  +30 2310 567910 
email:            info@logistics.org.gr 
website:        www.logistics.org.gr 

 





"The project is co-funded by the European Union and by National Funds of Greece and Bulgaria". 

"Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας". 

2

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 Την με ΑΔΑ: ΨΡΡΕ465ΧΙ8-5ΩΚ, Α.Π. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 Απόφαση περί  αντικατάστασης 
της υπ. αρίθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάστασης της υπ. Αρίθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822 
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-
2020- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-
2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς- Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» 

 Την κατευθυντήρια Οδηγία 7/2015 (ΑΔΑ: Ω0Ζ7ΟΞΤΒ-ΕΛΙ), Απόφαση 21/2015 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/ΥΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ10998) (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

 Την εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των 
δαπανών των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 

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

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

 της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

 Το εγχειρίδιο Εφαρμογής του INTERREG Greece –Bulgaria 2014-2020 

 Την με αρ. πρωτ. 472650/1479/28-7-2021 απόφαση του Eκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας ΑΔΑ: ΨΘΕ97ΛΛ-8ΦΝ περί ορισμού υπολόγου για έργου που χρηματοδοτείται 
από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 208/6 της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας  

 Την με αρ. πρωτ. 689390/2-11-2021 απόφαση του Eκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας ΑΔΑ: 67Ε870020ΛΛ-ΚΛΑ περί έγκρισης ανακατανομής πιστώσεων στο ΠΔΕ 2021 της 
ΣΑΕΠ 208/6 τροπ. 0/02-04-2021 με κωδικό έργου 2021ΕΠ 20860025 «AGROFFICIENCY-MIS 5070657- 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 Το 15/12/2021 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics 
Βορείου Ελλάδος στην οποία περιλαμβάνεται η αποδοχή χρηματοδότησης και το σχέδιο 
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εξειδίκευσης υλοποίησης για το έργο «AGROFFICIENCY, Enhancing the Competitiveness and 
Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the promotion of Circular Economy, MIS 
5070657», 

 Την εγκεκριμένη αίτηση που είχε υποβληθεί από τους εταίρους του έργου «Enhancing the 
Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the promotion of Circular 
Economy - AGROFFICIENCY», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του INTERREGV-AGREECE–
BULGARIA 2014 -2020 

 Τη συμφωνία εταιρικής συνεργασίας (Partnership agreement) μεταξύ των εταίρων του 
έργου«Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the 
promotion of Circular Economy- AGROFFICIENCY» 

 Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ των εταίρων του έργου «Enhancing the Competitiveness and 
Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the promotion of Circular Economy- 
AGROFFICIENCY» 

 Το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα την ΣΑΕΠ 208/6 τροπ. 0/02-04-2021 
στην οποία έχει περιληφθεί το ανωτέρω έργο με Κωδικό έργου 2021ΕΠ 20860025 και 
προϋπολογισμό 62.245,00€ 

 Την έγκριση τροποποίησης Π/Υ όπως απεστάλη από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020 την 2/12/2021. 

 Την εγκεκριμένη Τεκμηρίωση του Προϋπολογισμού (Justification of the Budget) του Έργου 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, προτίθεται να προβεί στη διαδικασία απευθείας   
Ανάθεση για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου «Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the 
promotion of Circular Economy (AGROFFICIENCY)» (M.I.S. 5070657) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Εδαφικής 
Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 -2020», με την κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Πέντε χιλιάδων πεντακοσίων 
πενήντα  ευρώ (5.550,00€), συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο με κωδικό ΣΑΕΠ 208/6 τροπ. 0/02-04-2021 με κωδικό έργου 2021ΕΠ 
20860025 «AGROEFFICIENCY-MIS 5070657- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ απόφαση 
του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις τροποποιήσεις αυτής.  

 

Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή εφόσον καλύπτουν κατ’ 
ελάχιστον τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ που ακολουθεί στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.  
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1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει: 

1) Την προμήθεια 1 φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή,  
2) Tην προμήθεια ενός έγχρωμου εκτυπωτή    
3) Την προμήθεια ενός συστήματος προβολής (projector),  
4) Την προμήθεια 1 κάμερας διασκέψεων (conference camera),  
5) Την προμήθεια 1 ηχείου, 1 τσάντας μεταφοράς ηλεκτρονικού υπολογιστή, 1 τσάντας μεταφοράς 

συστήματος προβολής, 1 οθόνης προβολής, 1 τηλεχειριστηρίου παρουσιάσεων και 1 
μικροφώνου   

Συνοπτικά το περιεχόμενο της ανάθεσης, καθώς και το αναλυτικό κόστος στον πίνακα που 
ακολουθεί. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με τσάντα 
μεταφοράς ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

2 Έγχρωμος Εκτυπωτής  ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

3 Σύστημα Προβολής (Projector) ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

4 Κάμερα Διασκέψεων (Conference Camera) ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

5 

Λοιπός εξοπλισμός (1 ηχείο, 1 τσάντα 
μεταφοράς ηλεκτρονικού υπολογιστή, 1 τσάντα 
μεταφοράς συστήματος προβολής, 1 οθόνης 
προβολής, 1 τηλεχειριστήριο παρουσιάσεων 
και 1 μικρόφωνο)  

ΤΕΜΑΧΙΑ 6   

   
  ΣΥΝΟΛΟ  

   
  ΦΠΑ  

   
  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 
Το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the 
Agrofood Sector through the promotion of Circular Economy (AGROFFICIENCY)» (M.I.S. 5070657) που 
έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 -2020», στο πλαίσιο 
υλοποίησης των Παραδοτέων 4.3.1 και 4.3.3, με σκοπό την υποβοήθηση της λειτουργίας του Business 
Support Center αφενός και την ανάπτυξη του Εγχειριδίου Στρατηγικών Κυκλικότητας για ΜμΕ, 
αφετέρου.    
 
Ο Ανάδοχος καλείται να αναλάβει την προμήθεια εξοπλισμού με CPV: 31710000-6  Ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στη συνέχεια. 
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 2. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να καλύπτονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, διάρκειας 
τουλάχιστον 2 ετών για τον υπολογιστή, την οθόνη και το σύστημα προβολής, για ένα (1) έτος για τον 
εκτυπωτή, στα πλαίσια της οποίας ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει δωρεάν όλες τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης (ανταλλακτικά και εργασία) που αφορούν το υλικό και δεν οφείλονται 
σε κακή χρήση. 

Η περίοδος Εγγύηση καλής λειτουργίας, ξεκινά με την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και της 
ολοκληρωμένης υπηρεσίας εγκατάστασης. Κατά τα τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει δωρεάν πλήρεις Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο του 
προσφερόμενου εξοπλισμού κατά τέτοια τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και η 
υψηλή διαθεσιμότητα αυτού. 

  

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση  του εξοπλισμού γίνεται εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών το ανώτερο,  μετά 
την ανακοίνωση της ανάθεσης. Οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώσουν επακριβώς, σε συνεννόηση με την 
αναθέτουσα Αρχή,  την ημερομηνία παράδοσης και εγκατάστασης μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης, 
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

4. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

Η παραλαβή του εξοπλισμού γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με 
άρθρο 221 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Θα συνταχθεί ένα πρωτόκολλο 
παραλαβής από την Α.Α.,  στο οποίο θα συμπεριληφθούν έγγραφα που θα επιβεβαιώνουν την 
εγκατάσταση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού. Ακολούθως, μετά την εγκατάσταση ο ανάδοχος θα 
προσκομίσει Υ.Δ. στην οποία θα αναφέρονται τα εξής: Τα είδη που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης της ΕΕΛΒΕ  με αρ. πρωτ. 17/17-7-2023, που έχουν τους εξής S.N. ………………………… (ανά 
είδος) είναι καινουργή και αμεταχείριστα. 

 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Α) Υποψήφιοι ή προσφέροντες δύναται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (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 της ως άνω Συμφωνίας 

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 
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συμβάσεων. 

Β) Ενώσεις προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και 
διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την υλοποίηση της και που μπορούν να υποβάλλουν 
κοινή προσφορά με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση. 

Στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης, ο όρος «Ανάδοχος» αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες 
κατηγορίες. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Οι αναθέτουσες Αρχές δεν απαιτούν 
από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την 
αίτηση συμμετοχής. 

 
6. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η πληρωμή θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
από τον Ανάδοχο και μετά από τη σχετική βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβής του παραδοτέου του 
Αναδόχου. 
 
Επισημαίνεται ότι η κάθε πληρωμή του Αναδόχου συναρτάται από τις αντίστοιχες χρηματοροές πόρων 
από το φορέα χρηματοδότησης στο λογαριασμό του έργου.  
 
Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 
 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικείμενου 
β) Τιμολόγιο του Αναδόχου ή λοιπό φορολογικό στοιχείο 
γ) Ευκρινές αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ενός λογαριασμού Τραπέζης ή βεβαίωση 
Τραπέζης σχετικά με το λογαριασμό του δικαιούχου 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, καθώς και όποιο άλλο 
δικαιολογητικό ζητηθεί από το Λογιστήριο του φορέα . 

 
Πέραν του αναλογούντος, σύμφωνα με τη νομική του μορφή, φόρου εισοδήματος, ο υποψήφιος 
Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις όποιες νόμιμες κρατήσεις.   

 
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν φακέλους προσφορών (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά) στα 
γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος (Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου 
Ελλάδος - Ταχ. Διευθ.: Σαρανταπόρου 17, 54640, Θεσσαλονίκη, υπόψη Προέδρου ΕΕLBE, (τηλ. 
επικοινωνίας για την παράδοση 2310 567910) ή ηλεκτρονικά στο info@logistics.org.gr, (σε μορφή PDF), 
εντός επτά (7) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και 
ώρα 14.00. Πληροφορίες δίνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@logistics.org.gr. 
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Κάθε φάκελος προσφοράς κατατίθεται, με ειδική σήμανση στην οποία αναφέρονται α) τα πλήρη στοιχεία 
του προσφέροντος οικονομικού φορέα β) η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον  πλήρη τίτλο της Α.Α. προς την 
οποία απευθύνεται γ) τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού (Τίτλος έργου, ημερομηνία και ώρα 
κατάθεσης) και την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή 
ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ». Εντός του οποίου περιέχονται δύο ξεχωριστοί κλειστοί  φάκελοι  που φέρουν 
εξωτερικά τις ενδείξεις «Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» και ο άλλος «Β) ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Αναλυτικά να περιλαμβάνει: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: 

………………………………………. (όνομα, επώνυμο, τίτλος, τηλ. fax, e-mail) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , με τίτλο 

«Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the 

promotion of Circular Economy (AGROFFICIENCY)» (M.I.S. 5070657) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. 
Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 -2020» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ   

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφοράς: 24 Ιανουαρίου 2023, ώρα 14.00 

«ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» 

 

Οι δύο εσωτερικοί φάκελοι, έχουν το εξής περιεχόμενο:. 

Α φάκελος: Συμπληρωμένους, υπογεγραμμένους και σφραγισμένους τους πίνακες συμμόρφωσης, που 
ακολουθούν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Β φάκελος: Την Οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα, που 
ακολουθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, 
που θα φέρει ο φάκελος αποστολής. Προσφορές οι οποίες θα φτάσουν στην Αναθέτουσας Αρχή μετά το 
πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας, δε θα γίνονται δεκτές. Για τη σύνταξη της προσφοράς 
να ληφθεί υπόψη ότι το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης δαπάνης δε δύναται να ξεπεράσει το ποσό 
των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (5.550,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  24 Ιανουαρίου 2023, ώρα 14.00 
 
  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος   
 
 

Δημήτριος Βλάχος 
Καθηγητής Α.Π.Θ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 

1. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προτεινόμενος Τύπος και Μοντέλο:   

 

Σύνολο Τεμαχίων : 1 

 
 

 
 

Α/Α 
Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή 
των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1.1 Ο προσφερόμενος Φορητός Προσωπικός Υπολογιστής πρέπει 

να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση εμπορικής 
διάθεσή τους μέσα στους τελευταίους 24 μήνες πριν την 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στη 
διεθνή αγορά και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης/απόσυρσης του 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (HARDWARE) 
2.1 Μητρική (Motherboard) 

 
2.1.1 

Η μητρική να διαθέτει UEFI bios. Να αναφερθεί ο τύπος της και 
το chipset της. 

 
NAI 

  

2.1.2 Επεξεργαστής (CPU) 
2.1.2.1 Αριθμός πυρήνων/CPU ≥ 4   
2.1.2.2 Να αναφερθεί η Μέγιστη Συχνότητα λειτουργίας (GHz) ≥ 4.40   
2.1.3 Κεντρική Μνήμη(RAM) 
2.1.3.1 Τύπος DDR4 ή ανώτερη ΝΑΙ   
2.1.3.2 Μέγεθος (GΒ)  ≥ 16   
2.2 Μονάδα Σκληρού Δίσκου(HD) 
2.2.1 Τύπος Δίσκου (HDD,SSD) SSD   
2.2.2 Πλήθος Μονάδων 1   
2.2.3 Τύπος controller : M.2 ή ανώτερο ΝΑΙ   
2.2.4 Χωρητικότητα (GΒ) > 250   
2.3 Κάρτα Γραφικών (GPU) 
2.3.1 Να αναφερθούν η Μέγιστη Ανάλυση και η Συχνότητα 

Λειτουργίας 
ΝΑΙ   

2.3.2 Έξοδοι : HDMI ή Display Port ΝΑΙ   
2.4 Κάρτα Ήχου – Ηχεία - Κάμερα 
2.4.1 Ενσωματωμένη Κάμερα ΝΑΙ   
2.4.2 Ανάλυση Κάμερας (ΜP) > 0.9   
2.4.3 Έξοδος/Είσοδος ήχου (Αυτόνομες ή Combo) ΝΑΙ   
2.4.4 Ενσωματωμένα Ηχεία ΝΑΙ   
2.5 Θύρες I/O 
2.5.1 Συνολικός αριθμός θυρών USB (3.0, 3.1 ή ανώτερο) ≥ 2   
2.5.2 Ελάχιστος αριθμός θυρών USB Τype-C ≥ 1   
2.5.3 Ενσωματωμένη Θύρα Ethernet (RJ- 45 LAN Port) 10/100/1000 

Mbps ή ανώτερη  
 

ΝΑΙ 
  

2.5.4 Bluetooth ΝΑΙ   
2.5.5 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ή ανώτερο ΝΑΙ   





"The project is co-funded by the European Union and by National Funds of Greece and Bulgaria". 

"Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας". 

9

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Α/Α 

Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή 
των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

2.5.6 Να αναφερθούν άλλες Θύρες Επέκτασης (πέραν των 
προαναφερθέντων) 

ΝΑΙ   

2.6 Τροφοδοσία – Βάρος 
2.6.1 Χρόνος Αυτονομίας Μπαταρίας (Ώρες) ≥ 3   
2.6.2 Τύπος Μπαταρίας Li-On ΝΑΙ   
2.6.3 Να αναφερθούν τα Cells της μπαταρίας ΝΑΙ   
2.6.4 Βάρος Φορητού Υπολογιστή (Kgr) ≤ 2.0   
2.7 Οθόνη (Monitor) 
2.7.1 Τύπου LED ή ανώτερη ΝΑΙ   
2.7.2 Μέγεθος διαγώνιου ≥ 15.6’’   
2.7.3 Να αναφερθεί η Ανάλυση της Οθόνης ΝΑΙ   
2.7.4 Τύπος Wide 16:9 ή μεγαλύτερο ΝΑΙ   
2.7.5 Να αναφερθούν άλλα χαρακτηριστικά (π.χ Anti-Glare) ΝΑΙ   
2.8 Πληκτρολόγιο (Keyboard) 

 
2.8.1 

Ελληνικό & Λατινικό με μόνιμη αποτύπωση των 
ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο 

ΝΑΙ   

3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (SOFTWARE) 
3.1 Λειτουργικό Σύστημα 

 
3.1.1 

Προεγκατεστημένο από τον κατασκευαστή Λειτουργικό 
σύστημα (Microsoft Windows 10 Professional GR 64 bit) ή 
νεότερο σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον 

ΝΑΙ   

3.2 Κρυπτογράφηση αποθηκευτικού χώρου 
3.2.1 Ύπαρξη Trusted Platform Module (TPM) ΝΑΙ   
4 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
4.1 Περίοδος Εγγύησης 
4.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας > 2 έτη   
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2. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ   
 
Προτεινόμενος Τύπος και Μοντέλο:   

 

Σύνολο Τεμαχίων : 1 

 
 
 

 
Α/Α 

Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 
προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Γενικά 
1.1 Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser έγχρωμη ΝΑΙ   
2 Δυνατότητες εκτύπωσης  

2.1 Ταχύτητα εκτύπωσης >20 σελ/λεπτό   
2.2 Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 600 x 600 dpi   
2.3 Δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης ΝΑΙ   
2.5 Απαιτούμενη τροφοδοσία standard 250 φύλλων   
2.6 Μηνιαίος κύκλος εκτυπώσεων >30.000 φύλλα   
2.7 Υποστήριξη ελληνικών γραμματοσειρών  ΝΑΙ   
2.8 Αριθμός εκτυπώσεων σε σελίδες  ανά φυσίγγιο toner  Να αναφερθούν   
3 Θύρες Επικοινωνίας 
3.1 USB 2.0 / Ethernet / Wireless ΝΑΙ   
4 Άλλα χαρακτηριστικά 
4.1 Προσφερόμενη μνήμη 512 ΜΒ   
5 Εργοστασιακή εγγύηση 1 έτους   
6 Λογισμικό 

6.1 
Να προσφερθεί το αντίστοιχο λογισμικό υποστήριξης και drivers για 
Windows XP/VISTA/7/8/10 ή νεότερο. ΝΑΙ   

 
 
3. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  
 
 

Προτεινόμενος Τύπος και Μοντέλο:   

 

Σύνολο Τεμαχίων : 1 

 
 

Α/Α 
Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 

προσφορών 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Σύστημα Προβολής: 3LCD  ΝΑΙ   
2 Φωτεινότητα: τουλάχιστον 2.200 Lumen ΝΑΙ   
3 Πραγματική ανάλυση Full HD  ΝΑΙ   
4 Αντίθεση τουλάχιστον 15.000 : 1,  ΝΑΙ   
5 Διάρκεια ζωής λυχνίας τουλάχιστον 7.500 ώρες στη λειτουργία 

εξοικονόμησης,  
ΝΑΙ 

  

6 Σύνδεση USB 2.0 τουλάχιστον, 7. σύνδεση HDMI) ΝΑΙ   
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4. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ  
 
 

Προτεινόμενος Τύπος και Μοντέλο:   

 

Σύνολο Τεμαχίων : 1 

 
 

Α/Α 
Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 

προσφορών 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Πραγματική ανάλυση Full HD  ΝΑΙ   
2 Εμβέλεια λήψης χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό >5m    
3 Σύνδεση USB 2.0 τουλάχιστον,  ΝΑΙ   
4 Πιστοποίηση για συμβατότητας με Zoom  ΝΑΙ   
5 Αυτόματη εστίαση  ΝΑΙ   
6 Πανκατευθυντικά μικρόφωνα ΝΑΙ   

 
 
 
5. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 
 

Προτεινόμενοι Τύπο και Μοντέλα:   

 

Σύνολο Τεμαχίων : 6 

 
 

Α/Α 
Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 

προσφορών 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Οθόνη προβολή με τρίποδο Πραγματική ανάλυση Full HD  ΝΑΙ   
2 Διαστάσεις οθόνης προβολής >70 ίντσες     
3 Τσάντα φορητού  ΝΑΙ   
4 Τσάντα συστήματος προβολής  ΝΑΙ   
5 Ηχεία (ζεύγος)  ΝΑΙ   
6 Τηλεχειριστήριο παρουσιάσεων ΝΑΙ   
7 Μικρόφωνο ΝΑΙ   

 
 
 
 

Ο Προσφέρων 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ 
Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, Σαρανταπόρου 17, 54640, Θεσσαλονίκη 

Στοιχεία Προσφέροντος: 
Επωνυμία: ……………………………. 
 Έδρα (πόλη): ……………………….. 
Δ/νση: οδός ……………………… 
Τ.Κ. ……………, Τηλ.………………….. 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάσταση 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enhancing the Competitiveness and 
Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the promotion of Circular Economy 
(AGROFFICIENCY)» (M.I.S. 5070657) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ- 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 -2020», με την οποία και συμφωνώ, υποβάλλω την παρούσα οικονομική προσφορά. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 
Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
με τσάντα μεταφοράς 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

2 Έγχρωμος Εκτυπωτής  ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

3 Σύστημα Προβολής (Projector) ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

4 
Κάμερα Διασκέψεων (Conference 
Camera) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

5 

Λοιπός εξοπλισμός (1 ηχείο, 1 
τσάντα μεταφοράς ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, 1 τσάντα μεταφοράς 
συστήματος προβολής, 1 οθόνης 
προβολής, 1 τηλεχειριστήριο 
παρουσιάσεων και 1 μικρόφωνο)  

ΤΕΜΑΧΙΑ 6   

   
  ΣΥΝΟΛΟ  

   
  ΦΠΑ  

   
  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

Γενικό σύνολο ολογράφως: 
 

Νόμιμος Εκπρόσωπος 
(Υπογραφή/ Σφραγίδα) 




