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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ 

 α) ηλεκτρονικών υπολογιστών & περιφερειακού εξοπλισμού, β) λοιπών  μηχανημάτων γραφείου, γ) 
λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών και δ) πακέτων λογισμικού υπολογιστών,  

για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ / Υπουργείου Τουρισμού  
 

H A.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ η οποία εδρεύει επί της οδού Δημοκρατίας 2,  στην πόλη της 
Ρόδου  

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις: α) του Ν.4270/28-6-2014 (ΦΕΚ 143/Α'/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - 

Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και  β) του Π.Δ. 80/2016 περί 

αναλήψεως   υποχρεώσεων από τους Διατάκτες   (ΦΕΚ 145/Α’/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του  Ν.4701/2020 (ΦΕΚ/Α/128/30.06.20). 

2 Το Π.Δ. 54/13-06-18 (Α΄103) Λογιστικό Πλαίσιο Γεν. Κυβέρνησης όπως ισχύει και την υπ’ αρ.πρωτ. 

2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 (ΦΕΚ Β΄/3240) Απόφαση Αν. Υπουργού Οικονομίας «Οικονομική και Διοικητική 

Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (AΔΑ:6ΔΑΚΗ-ΑΚ5) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3 Τον Ν.4762/16.12.2020  (ΦΕΚ/Α/251/2020) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» 

και την με Α.Π. 19407/16.12.2020 (ΑΔΑ:ΨΥΝ6465ΧΘΟ-ΛΣ0)  Απόφαση  Υπουργού  Τουρισμού «Κατανομή 

Πιστώσεων Π/Υ έτους 2021 σε επιμέρους αναλυτικούς λογαριασμούς».  

4 Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2017 (ΦΕΚ 157/Α/20.10.2017) ”Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού” όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5 Τις διατάξεις του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης , των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ/Α/133/2019) και την με Α.Π. 

5157/24.03.2020 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού  «Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως στο Υπουργείο 

Τουρισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 222/26.03.2020). 

6 Την με Α.Π. 23197/15.12.2017 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού περί τοποθέτησης Προϊσταμένης στη Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. 

του Υπουργείου Τουρισμού. 

7 Την με Α.Π. 10827/10.07.2020 Απόφαση  Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 

3040/Β/22.07.2020) περί εκχώρησης δικαιώματος τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακής Γραμματέως». 

8 Tην υπ’ αρ. πρωτ. 20642/03.11.2017 Υπουργική Απόφαση (AΔΑ:7Δ1Γ465ΧΘΟ-ΖΧΔ) περί  τοποθέτησης 

Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού.  

9 Την υπ' αρ. πρωτ. 23200/15.12.2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:70ΖΘ465ΧΘΟ-ΜΝΞ / ΦΕΚ/Β/4545/21.12.2017) 

”Διαπιστωτική πράξη για την υπαγωγή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, στην έννοια 

της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας” του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)”. 

10 Tην υπ’ αρ. πρωτ. 9851/2020 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 2697/Β’/02.07.2020)  περί ορισμού  Κύριου 

Διατάκτη,   Δευτερευόντων  Διατακτών  και αποφαινόμενων οργάνων για τις δαπάνες  των Περιφερειακών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού. 

11 Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( ΦΕΚ 147/Α/08.08.16) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 



12. Τα τεκμηριωμένα αιτήματα της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου - Υπουργείου Τουρισμού με αρ. πρωτ.:α) 305/18.03.2021 

με αρ. ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. : 21REQ008301557 για αγορές επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 

συναφούς εξοπλισμού, β) το υπ’ αρ. πρωτ. 308/18.03.2021 με αρ. ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. : 21REQ008301200 

για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων, γ) το υπ’ αρ. πρωτ. 306/18.03.2021 με αρ. ανάρτησης στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. : 21REQ008301817 για την αγορά λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και δ) το υπ’ 

αρ. πρωτ. 307/18.03.2021 με αρ. ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. : 21REQ008302777 για  αγορές λογισμικών 

υπολογιστών.    

13. Την υπ’ αρ. πρ. 382/07.04.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑ:6ΨΘΗ465ΧΘΟ-ΕΗΜ και  αρ. 

ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:21REQ008422362 συνολικού ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), στον αναλυτικό 

λογαριασμό εξόδων  3120301001 «Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού», σε βάρος της 

πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Τουρισμού, ειδικού φορέα 1045–501-0000000, οικ. έτους 

2021, για την ανάγκη προμήθειας έξι (6) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, 

για την αύξησης  των θέσεων εργασίας  σε αίθουσα  εργαστηριακών μαθημάτων πληροφορικής  της Α.Σ.Τ.Ε. 

Ρόδου/Υπουργείου Τουρισμού (CPV 30213300-8 και CPV 30230000-0), με α/α 26160 στο βιβλίο εγκρίσεων και 

εντολών πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού.  

 14. Την υπ’ αρ. πρ. 381/07.04.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑ:ΨΒΥΩ465ΧΘΟ-Ε4Χ και  αρ. 

ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:21REQ008421978 συνολικού ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), στον αναλυτικό 

λογαριασμό εξόδων  3120189001 «Αγορές λοιπόν μηχανημάτων και εργαλείων», σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Τουρισμού, ειδικού φορέα 1045–501-0000000, οικ. έτους 2021, για την  

προμήθεια δύο (2) βιντεοπροβολέων και του  περιφερειακού τους εξοπλισμού (CPV 38652120-7, CPV 31224400-6, 

CPV 30232000-4) για τις ανάγκες της εκπαίδευση, πέντε (5) τροφοδοτικών αδιάληπτης παροχής ενέργειας (CPV 

31154000-0) και μιας (1) μονάδας αποθήκευσης (Network Attached Storage) NAS (CPV 30233100-2) 

προσαρμοσμένης στο δίκτυο για τις ανάγκες των τμημάτων της Γραμματείας και του Λογιστηρίου της Α.Σ.Τ.Ε. 

Ρόδου/ Υπουργείου Τουρισμού, με α/α 26163 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του 

Υπουργείου Τουρισμού.  

15. Την υπ’ αρ. πρ. 380/07.04.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑ:ΩΙΖ4465ΧΘΟ-7ΨΛ και  αρ. 

ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:21REQ008422140 συνολικού ποσού οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00€), στον 

αναλυτικό λογαριασμό εξόδων  3120389001 «Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών», 

σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Τουρισμού, ειδικού φορέα 1045–501-

0000000, οικ. έτους 2021, για την  προμήθεια:  α) δύο (2) αναμεταδοτών για επέκταση της κάλυψης και της ισχύος 

του ασύρματου σήματος του δικτύου (CPV 32420000-3), β) ενός (1) διακλαδωτήρα δικτύου για την  σύνδεση των 

Η/Υ με το δίκτυο (CPV 32420000-3),  γ) πέντε (5) καμερών web camera για την δυνατότητα τηλεδιασκέψεων (CPV 

30237240-3) και δ) πέντε (5) USB STICKS  για αποθήκευση και μεταφορά αρχείων για τηλεργασία (CPV 30234000-

8),  για τις ανάγκες της Γραμματείας και του Λογιστηρίου της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου/ Υπουργείου Τουρισμού, με α/α 26161 

στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού.  

16. Την υπ’ αρ. πρ. 383/07.04.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑ:Ψ6ΛΒ465ΧΘΟ-Π3Ζ και  αρ. 

ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:21REQ008422484 συνολικού ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), στον αναλυτικό 

λογαριασμό εξόδων  3140301001 «Αγορές λογισμικού υπολογιστών», σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Τουρισμού, ειδικού φορέα 1045–501-0000000, οικ. έτους 2021, για την  

προμήθεια πακέτων λογισμικού υπολογιστών : α) Εννέα (9) άδειες χρήσης των  office  και β) δέκα  (10) άδειες 

χρήσης windows 10 pro  (CPV 48218000-9),  για την αναβάθμιση των συστημάτων πληροφορικής και την νόμιμη 

κατοχή τους, για τις ανάγκες της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου/ Υπουργείου Τουρισμού, με α/α 26162 στο βιβλίο εγκρίσεων και 

εντολών πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού.  

 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφη οικονομική προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής 
Αναδόχου με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια: ηλεκτρονικών υπολογιστών & συναφούς 
εξοπλισμού, λοιπών μηχανημάτων γραφείου, λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών και πακέτων 



λογισμικού υπολογιστών (για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ή μέρους αυτών), για την κάλυψη των αναγκών 
της ΑΣΤΕΡ/Υπουργείου Τουρισμού,  η οποία θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και θα λήγει με την 
παράδοση και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρακάτω ειδών. 
 
 ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΔΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1.1. Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: 
ΟΜΑΔΑ -1- 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΛΕ  

1 Επιτραπέζιοι Η/Υ                        6  
6.000,00€ 

 
3120301001  
 
«Αγορές 
Ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
συναφούς 
εξοπλισμού» 

 
CPV 30213300-8  
 
CPV 30230000-0 
 

2 Οθόνες 21,5  inches 6 

3 Ενσύρματα 
Πληκτρολόγια/ποντίκια 

8 

5 Καλώδια σύνδεσης (σετ) 6 

 
ΟΜΑΔΑ -2- 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΛΕ  

1 Βιντεοπροβολείς 
Καλώδια  σύνδεσης (σετ) 
Βάσεις οροφής  

2 
2 
2 

 
3.000,00€ 

 
3120189001 
 
«Αγορές λοιπόν 
μηχανημάτων και 
εργαλείων» 

CPV 38652120-7 
CPV 31224400-6 
CPV 30232000-4 

2 Τροφοδοτικά αδιάλειπτης 
παροχής ενέργειας 

5 CPV 31154000-0 

3 Μονάδα αποθήκευσης 
(Network Attached Storage) NAS 

1 CPV 30233100-2 

 
ΟΜΑΔΑ -3- 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΛΕ  

1 Αναμεταδότες για επέκταση της 
κάλυψης και της ισχύος του 
ασύρματου σήματος του 
δικτύου 

2  
850,00€ 

 
3120389001 
 
«Αγορές λοιπού 
εξοπλισμού 
πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών» 

CPV 32420000-3 

2 Διακλαδωτήρας δικτύου για την  
σύνδεση των Η/Υ με το δίκτυο  
(CPV 32420000-3) 

1 CPV 32420000-3 

3 Κάμερες web camera  5 CPV 30237240-3 

4 USB STICKS  GB 5 CPV 30234000-8 

 
ΟΜΑΔΑ -4- 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΛΕ  

1 Άδειες χρήσης των  office 9  
6.000,00€ 

3140301001 
 

«Αγορές λογισμικού 
υπολογιστών» 

CPV 48218000-9 

2 Άδειες χρήσης windows 10 
pro   

10 

 
1.2. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να προέρχονται από κατασκευάστρια εταιρεία διεθνούς εμβέλειας, να 
διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία, να καλύπτουν τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών και να 
παρέχεται εγγύηση κατασκευάστριας εταιρείας κατ’ ελάχιστον 1 έτος. 
1.3. Οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές που απαιτείται να πληρούν τα υπό προμήθεια είδη καταγράφονται 
στο 1ο Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. 
1.4. Προϋπολογισμός δαπάνης : 15.850,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). 



 

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
3.1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταγράφουν τις τιμές και τα στοιχεία των προσφερόμενων ειδών 
της οικονομική προσφοράς τους για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ή μέρους αυτών στα αντίστοιχα 
πεδία της κατάστασης αιτούμενων ειδών του 1 ο Παραρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης. 
3.2. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς τους 
(κατάσταση αιτούμενων ειδών του 1ου Παραρτήματος) με το έντυπο υποβολής οικονομικής προσφοράς 2ου 
Παραρτήματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης. 
3.3. Τα προσφερόμενα είδη, απαιτείται να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τα οριζόμενα του άρθρου 1.2. της 
Παρούσας Πρόσκλησης και τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές όπως καταγράφονται ανά είδος στην κατάσταση 
ειδών του 1ο Παραρτήματος  της  παρούσας  Πρόσκλησης. 
3.4. Ο υποβάλλων οικονομική προσφορά, δεσμεύεται εγγράφως ότι εφόσον καταστεί Ανάδοχος κατόπιν 
σύναψης σύμβασης, η παράδοση των αιτούμενων ειδών στην έδρα της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου θα έχει ολοκληρωθεί 
σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις δέκα ημερολογιακές ημέρες. 
3.5. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και έντυπα εταιρικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο τα οποία δύναται 
να συνυποβληθούν προαιρετικά για την απόδειξη πλήρωσης των αιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών, 
γίνονται δεκτά στην ελληνική γλώσσα ή εάν συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών λήγει την 26/04/2021 και ώρα 12.00΄π.μ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5. Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται στο τμήμα Γραμματείας της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου του Υπουργείου 
Τουρισμού,  επί της Δημοκρατίας 2,  κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 7.00 π.μ. έως την 15.00 μ.μ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους σύμφωνα με το έντυπο του 
παραρτήματος σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφεται η επωνυμία του ενδιαφερόμενου (με 
σφραγίδα)   και η ένδειξη  «ΠΡΟΣ: Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΠ’  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 400/14.04.2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». 
6.1. Για λόγους που αφορούν αφενός τη δυνατότητα της υπηρεσίας μας για άμεση εκτίμηση αποτελεσμάτων 
κατόπιν σύγκρισης τιμών μεγάλου αριθμού ειδών και αφετέρου για την διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων ως προς την επεξεργασία των σχετικών οικονομικών προσφορών, παρακαλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι  όπως  μεριμνήσουν κατόπιν επικοινωνίας με την υπηρεσία μας  να λάβουν με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο το Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης  σε φύλλο εργασίας excel.   
 
ΑΡΘΡΟ 7. Πληροφορίες   παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου του 
Υπουργείου Τουρισμού, επί  της  οδού Δημοκρατίας 2  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  από  7.00  π.μ.  έως  την  15.00  
μ.μ.  (από κα Κάτρη και κα Μακράκη στα τηλέφωνα επικοινωνίας. : 2241024190, 2241024290, email : 
aster@mintour.gr 

 
ΑΡΘΡΟ 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ για κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
• Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί που ασχολούνται και λειτουργούν 
νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης κατά την 
περίοδο υποβολής των οικονομικών προσφορών και κατά όλη τη διάρκεια  του έτους  που διανύουμε. 
• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 
19 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147). 
• Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ για κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
9.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 



ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 
για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 
με αμετάκλητη απόφαση (παρ.10, άρθρ. 73 Ν.4412/16). 
9.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης, οικονομικός φορέας ο οποίος 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 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. 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. 
Ο αποκλεισμός της παρούσας παραγράφου, παύει να εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α)όταν ο οικονομικός φορέας 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 , πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στην παρούσα διακήρυξη ( παρ. 2, άρθ. 73, Ν.4412/16), 
β)  όταν     μικρά  ποσά  των  φόρων  ή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί    από  τον  
οικονομικό  φορέα       ( παρ. 3-β’ άρθ. 73, Ν.4412/16). 
9.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης, οικονομικός φορέας ο οποίος 
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 βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου( παρ. 4 β άρθ.73, 
Ν.4412/2016 ). 
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από 

την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος (παρ.10 άρ. 73 Ν.4412). 

9.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης, οικονομικός φορέας στον οποίο 
έχει επιβληθεί αποκλεισμός από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ,Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς (άρθρ. 74 



Ν.4412/2016). 
 

ΑΡΘΡΟ 10 . 1. Ο οικονομικός φορέας στον οποίον θα πραγματοποιηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης η ανάθεση 
των εν λόγω υπηρεσιών, αναλαμβάνει την υποχρέωση  προσκόμισης δικαιολογητικών εγγράφων  τα οποία  
πιστοποιούν ότι  δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 της παρούσας Πρόσκλησης. Τα 
αιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν ως εξής: 

• Φορολογική ενημερότητα, 

• Ασφαλιστική ενημερότητα, 

• Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ. 8 Ν.1599/86) στην οποία δηλώνεται  εκ μέρους του οικονομικού φορέα  σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού  προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου,  

ότι  δεν έχει εκδοθεί  εις βάρος του   αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους  λόγους (α) έως (στ) 

του Άρθρου  12.1.της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος,  στο χρονικό διάστημα  πέντε  (5) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπ’ αρ. πρωτ. 400/14.04.2021   

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος  της Α.Σ.Τ.Ε.  Ρόδου Υπουργείου Τουρισμού  (παρ.10, άρθρ. 73  & παρ. 9 άρθρ. 80 του  

Ν.4412/16).  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 οικονομικής προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης (αρ.79Α, παρ .2 Ν.4412/2016). 

• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Η ημερομηνία έκδοσης  να μην 

υπερβαίνει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία πρόσκλησης προσκόμισης αυτού.  

• Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ. 8 Ν.1599/86) στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αποκλεισθεί 

από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων  με  κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων  και αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς  (άρθρ. 74 Ν.4412/2016). 

• Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ. 8 Ν.1599/86) στην οποία δηλώνεται από τον  οικονομικό φορέα εάν στο χρονικό 

διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής  προσφοράς για την υπ’ αρ. 

πρωτ. 400/14.04.2021   Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Α.Σ.Τ.Ε Ρόδου Υπουργείου Τουρισμού,  έχουν επιβληθεί εις 

βάρος του  κυρώσεις με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την διάπραξη  σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

σύμφωνα με τα αναγραφόμενα  της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) : «Ως 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως:  

 αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) 

ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά 

το περιεχόμενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 

ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθ. 68 Ν. 3863/2010, 

μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 

προσφοράς, 

γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή 

τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 

3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

της  προσφοράς.»  



• Έγγραφη βεβαίωση, όπως έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.Μ.Η, περί  σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης   ανάλογα 

με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα από το οποίο πρέπει να προκύπτει η νόμιμη σύστασή του οικονομικού 

φορέα,  τα πρόσωπα  που διοικούν και δεσμεύουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία της Παρούσας 

Πρόσκλησης  (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής, Δ.Σ. κλπ.) καθώς και η θητεία των  μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Η ημερομηνία έκδοσης ( Γ.Ε.Μ.Η.) από να μην υπερβαίνει χρονικό διάστημα  

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία πρόσκλησης προσκόμισης της εν λόγω βεβαίωσης.  

10.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

10.3. Η μη έγκαιρη προσκόμιση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών εγγράφων από τον Ανάδοχο για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας  σύναψης σύμβασης, δύναται να ακυρώσει την εν λόγω διαδικασία ανάθεσης και 

σύναψης σύμβασης με απόφαση της Α.Σ.Τ.Ε.  Ρόδου –Υπουργείου Τουρισμού.   

10.4.  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το  άρθ. 18, παρ.2   συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού 

φορέα η αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του  άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) 

και αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των οργάνων της αναθέτουσας αρχής (Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου Υπουργείου Τουρισμού ) 

και των αρμοδίων δημόσιων αρχών  και υπηρεσιών που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους.  
 

ΑΡΘΡΟ 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ στα πλαίσια εκτέλεσης των όρων της υπό σύναψης σύμβασης: 
• Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παράδοσης με δικά του έξοδα , των ειδών στην έδρα της υπηρεσίας 
της Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. - Υπουργείου Τουρισμού, επί της Δημοκρατίας 2,  στην Ρόδο. 
• Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση έγκαιρης παράδοσης των ειδών, σε χρονικό διάστημα το οποίο δεν 
θα υπερβαίνει τις  δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
• Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες της υπηρεσίας της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου-Υπουργείου Τουρισμού κατόπιν αιτήματος παραγγελίας και 
συμφωνίας για την ημέρα και ώρα παράδοσης με τον αρμόδιο υπάλληλο. 
• Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών σε άρτια κατάσταση και σε 
κάθε περίπτωση στην οποία διαπιστωθεί ακαταλληλότητα των υπό παράδοση ειδών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
μεριμνήσει άμεσα για την ορθή αντικατάσταση τους. 
• Τα είδη θα παραλαμβάνονται ποσοτικά και ποιοτικά από την αρμόδια επιτροπή ποσοτικού & ποιοτικού 
ελέγχου της Α.Σ.Τ.Ε.  Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού, παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του 
νόμιμα εξουσιοδοτημένου με υπογραφή των αποδεικτικών παραλαβής. 
• Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας του παραλαμβανόμενου υλικού αποτελεί δικαίωμα της επιτροπής , που 
αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη του. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης του, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα απορριπτόμενα είδη σε λογική προθεσμία, παραλαμβάνοντας αμέσως με δική 
του ευθύνη και δαπάνη και χωρίς καμία αξίωση του παραιτούμενος από τυχόν δικαίωμα διαιτησίας. Σε περίπτωση 
διαφωνίας μεταξύ των μελών της επιτροπής παραλαβής ή αυτής και του προμηθευτή, θα αποφασίσει ο 
Διευθυντής της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού. 
• να υπάρχει η δυνατότητα  τοποθέτησης και σύνδεσης των μηχανημάτων στους χώρους μηχανοργάνωσης 
της ΑΣΤΕΡ, καθώς και επιτόπιος έλεγχος και  τεχνική υποστήριξη στην  αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
12.1. Η συνολική αξία της δαπάνης προμήθειας των αιτούμενων ειδών, όπως καταγράφονται αναλυτικά κατά 
είδος, ποσότητα και τιμή στο άρθρο 1. της παρούσας σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 15.850,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
12.2 Το ποσό της συνολικής καθαρής αξίας της δαπάνης 12.782,26 ευρώ  υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις 
που ισχύουν για την προμήθεια ειδών  και βαρύνουν τον ανάδοχο ενώ το αναλογούν ποσό ΦΠΑ βαρύνει το 
Δημόσιο . Οι  εν λόγω κρατήσεις, έχουν ως εξής:  ΦΕ 4%, υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07% και επί της εισφοράς υπέρ 
Ε.Α.Α.Δ.Σ. παρακρατείται  ΧΑΡΤ. 3% , ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%,  υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% και επί της  εισφοράς υπέρ Α.Ε.Π.Π. 
παρακρατείται  ΧΑΡΤ. 3% , ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%. 
  



12.3. Η δαπάνη συνολικής αξίας 15.850,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  βαρύνει τις πιστώσεις  του 
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2021 του Υπουργείου Τουρισμού, Ειδικού φορέα 1045-501-0000000  και 
επιμερίζεται  ως   ακολούθως: 
i)   στον   Α.Λ.Ε.  3120301001  ποσού  6.000,00  ευρώ για δαπάνη προμήθειας  έξι (6) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, για την αύξησης  των θέσεων εργασίας  σε αίθουσα  
εργαστηριακών μαθημάτων πληροφορικής  της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου/Υπουργείου Τουρισμού (CPV 30213300-8 και CPV 
30230000-0). 
ii)  στον  Α.Λ.Ε.  3120189001 ποσού   3.000,00 ευρώ για δαπάνη προμήθειας  α) δύο (2) βιντεοπροβολέων και 
του  περιφερειακού τους εξοπλισμού (CPV 38652120-7, CPV 31224400-6, CPV 30232000-4), β) πέντε (5) 
τροφοδοτικών αδιάληπτης παροχής ενέργειας (CPV 31154000-0) και γ) μιας (1) μονάδας αποθήκευσης (Network 
Attached Storage) NAS (CPV 30233100-2). 
iii) στον  Α.Λ.Ε.  3120389001 ποσού 850,00 ευρώ για δαπάνη προμήθειας:  α) δύο (2) αναμεταδοτών για 
επέκτασης της ισχύος του ασύρματου σήματος του δικτύου (CPV 32420000-3), β) ενός (1) διακλαδωτήρα δικτύου  
(CPV 32420000-3),  γ) πέντε (5) καμερών web camera (CPV 30237240-3) και δ) πέντε (5) USB STICKS   (CPV 
30234000-8). 
iv) στον  Α.Λ.Ε.  3140301001 ποσού 6.000,00 ευρώ για δαπάνη  προμήθειας πακέτων λογισμικού υπολογιστών : 
α) Εννέα (9) άδειες χρήσης των  office  και β) δέκα  (10) άδειες χρήσης windows 10 pro  (CPV 48218000-9). 
   

12.4. Για την διαδικασία καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου απαιτείται η υποβολή: 
-Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών 
-Υπεύθυνη δήλωση  του παρέχοντα υπηρεσίες της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε 
ισχύει,  στην οποία θα δηλώνονται ονομαστικά τα άτομα που παρείχαν υπηρεσίες καθαρισμού κατά  τον μήνα 
για τον οποίο δικαιούται αμοιβή, ότι καταβλήθηκαν σε αυτά οι νόμιμες αποδοχές, ότι καταβλήθηκαν οι 
υποχρεωτικές εισφορές ασφάλισης αυτών στο ΙΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και ότι έγινε  εφαρμογή των 
διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και  ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  
 -Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία 
δηλώνεται εάν οι απαιτήσεις που απορρέουν από το εκδοθέν τιμολόγιο έχουν εκχωρηθεί σε τρίτους κι αν τελεί 
υπό  κατάσχεση.  
12.5. Η εξόφληση τoυ τιμολογίου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν βεβαίωσης από την αρμόδια επιτροπή 
«αγοραζομένων ειδών αναλωσίμων ή μη και παρακολούθησης και παραλαβής των εκτελούμενων εργασιών, 
καθώς και των πάσης φύσεως υπηρεσιών»,  της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου όπως έχει συσταθεί για το έτος 2021,  ελέγχου, 
θεώρησης των παραστατικών δαπάνης, έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής και εξόφλησης αυτού, από 
την Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου.  
12.6. Κατά τη διαδικασία ελέγχου των παραστατικών δαπάνης από την Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, 
πραγματοποιείται αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και κατ’ εφαρμογή 
των υφιστάμενων σχετικών νομικών διατάξεων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες λήψεις στοιχείων περί οφειλών από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ,  λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί) δύναται να πραγματοποιείται παρακράτηση 
βεβαιωμένων οφειλόμενων χρηματικών ποσών υπέρ Δημοσίου, Ι.Κ.Α. κ.λ.π. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. Με την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος επισυνάπτονται: 
Παράρτημα 1ο - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
Παράρτημα 2ο - ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 14. Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Τουρισμού: www.mintour.gov.gr. 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

         

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΚΟΣ

http://www.mintour.gov.gr/


 

 

        

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο της ΥΠ' ΑΡ. 400/14.04.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

               

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ 

   

ΟΜΑΔΑ 1.      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 6.000,00€ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΝΧΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΡΙΑΓΡΑΦΩΝ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΤΙΜΗΣ / 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Φ.Π.Α 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ 

Επιτραπέζιοι 
Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές 
 

 

Επεξεργαστής AMD RYZEN 5 3200G PRO 
3,6 Ghz 4 Πυρήνες ή Επεξεργαστής 

INTEL 4  Πυρήνων και πάνω 

6 

       

Σκληρός Δίσκος SSD  240 GB        
Μνήμη RAM 8GB        

Έξοδος HDMI ή VGA Ή DISPLAY PORT Η 
DVI 

       

Κάρτα δικτύου ETHERNET        
WINDOWS 10 PRO        

DVD-RW 
 

       

Οθόνες 
Οθόνη τουλάχιστον 21,5" ίντσες  

(Συνδεσιμότητα :HDMI Η VGA Η DVI) 
6        

Καλώδια σύνδεσης Καλώδια σύνδεσης (σετ) 6        

Πληκτρολόγια/ποντίκια 
Ενσύρματα πληκτρολόγια/ ποντίκια USB 

(σετ) 
 

8        

ΟΜΑΔΑ 2.                     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 3.000,00€ 

 
 
 
 

 

Φυσική Ανάλυση  : Τουλάχιστον 
 1280 X 800 

 
 
 
 

              

 
2 

 
 
 
 

              

 Αντίθεση: 22000:1               
Βιντεοπροβολείς  

 
Συνδεσιμότητα :HDMI ,USB, VGA               

 
 

Διάρκεια ζωής λάμπας : τουλάχιστον 
10000 ώρες μέγιστο 

              

              



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ηχεία : Ναι               
Τηλεχειρισμός : Ναι               

Απόσταση προβολής : 1-12 μέτρα               
Καλώδια σύνδεσης (σετ)               

Βάσεις οροφής                

Τροφοδοτικά 
αδιάλειπτης παροχής 
ενέργειας 

650Watt 5        

Μονάδα αποθήκευσης 
(Network Attached 
Storage) NAS 

Αποθηκευτικός χώρος που αποτελείται 
από  2 δίσκους από  2 TB ο καθένας για 
την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 

αρχείων 3 τουλάχιστον γραφείων . 

 
1 

       

ΟΜΑΔΑ 3.                     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 850,00€ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΝΧΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΡΙΑΓΡΑΦΩΝ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΤΙΜΗΣ / 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Φ.Π.Α 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ 

Αναμεταδότες για 
επέκταση της κάλυψης 
και της ισχύος του 
ασύρματου σήματος του 
δικτύου 

Mikrotik  25dbm 128mb μνήμης ram και 
δυνατότητας  Poe 

      2        

Διακλαδωτήρας δικτύου 
για την  σύνδεση των 
Η/Υ με το δίκτυο 

8 ports (θύρες ) 1000mbps 1        

Κάμερες web camera Κάμερα + μικρόφωνο 5        

USB STICKS   Χωρητικότητας 16 gb  usb3.1 5        

          



 

 

 
 
 

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΣΥΝΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ Η΄ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Η΄ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 
ΟΜΑΔΑ 4.              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 6.000,00€ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΝΧΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΡΙΑΓΡΑΦΩΝ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΤΙΜΗΣ / 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Φ.Π.Α 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ 

Άδειες χρήσης των  
office 

2019 word, excel, power point, outlook  9        

Άδειες χρήσης windows 
10 pro   

Professional 10  10        



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………………………………………………………………………………… ………………………..………………………… 

 
ΤΗΛ.:  …………………….. …… 

 
ΦΑΞ:  ………………………….. 

 
EMAIL: ………………………… 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:…………………. 

 
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Τουρισμού 

Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου 
Τμήμα: Γραμματεία Τηλ.:22410 24190 
Φαξ:2241024356 
Ε-mail : aster@mintour.gr 

 
 

 

Για την προμήθεια της υπηρεσίας σας σε είδη………………………………………………………………………………………………………………………………, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 400/14.04.2021 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου-Υπουργείου Τουρισμού, υποβάλουμε 
οικονομική προσφορά της εταιρείας μας. 

 

1. Επισυνάπτεται η αναλυτική κατάσταση των ειδών του 1ου Παραρτήματος της υπ’ αρ. πρωτ. 400/14.04.2021 Πρόσκλησης 
Ενδιαφέροντος της ΑΣΤΕ. Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού, με τα αιτούμενα στοιχεία των υπό προσφορά προϊόντων, καθαρής 
αξίας τιμών ανά τεμάχιο και γενικό σύνολο αξίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

2. Με την παρούσα οικονομική προσφορά, δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε τους όρους σύναψης σύμβασης και τις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου της υπ’ αρ. πρωτ. 400/14.04.2021 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου-Υπουργείου Τουρισμού για την 
υλοποίηση προμήθειας των αιτούμενων ειδών καθώς επίσης και της παράδοσης αυτών εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής σύμβασης. 

 
 
 
 

Ημερομηνία …………………….. 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ –   ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο της ΥΠ' ΑΡ. 400/14.04.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

της  Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
( Έντυπο υποβολής οικονομικής προσφοράς) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 



 

 

 


