
 

 

 

Σέρρες 31/5/2018 

Αριθμ.Πρωτ.: 3678   

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ 

ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 

Email: resc@teiser.gr 

 

 

                                                                              Προς Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

  
 
   O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας  

σύμφωνα με την 113/13/23-5-2018 απόφαση του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ 232469143-

ΛΣΝ, ΚΗΜΔΗΣ 18REQ003169582 2018-05-29) και του εγκεκριμένου 

πρωτογενούς αιτήματος δαπάνης (ΑΔΑΜ 18REQ00318116 2018-05-18), 

πρόκειται να προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια  ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, προϋπολογισμού #2.600€# (δυο χιλιάδες διακόσια 

ευρώ)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (2.096,77 + 503,23 ΦΠΑ) στα πλαίσια 

του έργου με κωδικό ΕΛΚΕ 80093 και τίτλο " ΕΠΟΠΤΕΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"  . 

 Η δαπάνη θα καλυφθεί από το ανώτερο έργο που διαχειρίζεται η Επιτροπή 

Ερευνών.  

 
Προδιαγραφές: 
 
1.  Προμήθεια μίας (1) Φωτογραφικής Μηχανής 
     Προϋπολογισμός 450 € (362,90 + 87,10 ΦΠΑ) 
 
Πίνακας ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών 
 

ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τύπος SLR 
Aισθητήρας CMOS 23,5 x 15,6 mm 
Μέγιστη ανάλυση 6016Χ4000 pixels 
Megapixel 24,2 MP 



Ταχύτητα κλείστρου  1/4000 - 30 δευτ. σε βήματα του 1/3 
EV, Bulb, Time 

Διαθέσιμες θέσεις ISO 100-12800 
Οθόνη TFT LCD 7,5 cm. (3 in.) 921k-dot 

(VGA) 
Υποστήριξη αρχείων εικόνας JPEG, Raw 
Βάρος <=460 gr 
Εστίαση Αυτόματη, χειροκίνητη 
High Defintition Video 1920X1080 
Διαστάσεις 124 x 98 x 75,5 mm 
  
 
2.  Προμήθεια ενός (1) καταγραφέα φωνής 
     Προϋπολογισμός 150 € (120,97 + 29,03 ΦΠΑ) 
 
Πίνακας ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μνήμη  8 GB 

Τύπος Κάρτας Μνήμης microSD 

Τύπος Μπαταρίας 2 x AAA 

Διάρκεια Μπαταρίας Playing 90 ώρες 

Διάρκεια Μπαταρίας Recording 110 ώρες 

Βάρος < 80 gr 
 
3. Προμήθεια ενός (1) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή  
     Προϋπολογισμός 1.400 € (1.129,03 + 270,97 ΦΠΑ) 
 
Πίνακας ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών 
 

ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Διάσταση οθόνης 17.3'' 

Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 

Επεξεργαστής Intel Core i7 8550U (1.80GHz) 

Μνήμη 8GB 

Σκληρός δίσκος 1TB, 5400rpm + 128GB SSD 

Κάρτα γραφικών AMD Radeon 530 

Μνήμη κάρτας γραφικών 4096MB 

Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Home GR 64-bit 

Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4 - 2400MHz 



Οπτικά μέσα DVD-RW 

Δίκτυο Ethernet 10 / 100, Wi-Fi, Bluetooth 
Web camera 1.0 Megapixels 

Μπαταρία 3 Cell Li-Ion 

I/O Ports USB 3.1 Gen 1 Type-C (1), USB 3.1 Gen 1 
(2), USB2.0 (1), HDMI(1), 3-in-1 SD Media 

Card Reader (SD, SDHC, SDXC) (1) 
Διαστάσεις (mm) 416 x 280 x 25 

Βάρος (κιλά) 2.8 

Επιπρόσθετα Fingerprint 
Ram:  8GB (1x8GB), Two SODIMM slots, 2400 

MHz,up to 16GB, Colour: Platinum Silver, 
Keyboard Greek 

Εγγύηση (μήνες) 12 
  
 
 
4. Προμήθεια ενός (1) Συστήματος παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου 
προσδιορισμού θέσης (GPS) 
Προϋπολογισμός 600,00 € (483,87 + 116,13 ΦΠΑ) 
 
Πίνακας ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών 
 

ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Πεζοπορική-ορειβατική χρήση   
Διαστάσεις οθόνης 3" diag (7.6 cm) 
Ανάλυση οθόνης 240 x 400 pixels 
Βάρος <=210 g  
Μπαταρίες AA (2)  
Συνδεσιμότητα συμβατό με υψηλής ταχύτητας USB 

και NMEA 0183 
Προφορτωμένος χάρτης TopoDrive Hellas, έκδοση V2015.B1 

(ή νεότερη) και Recreational χάρτης 
Ευρώπης 

Δυνατότητα προσθήκης χάρτη Ναι 
Εσωτερική μνήμη 4 GB 
Εξωτερική κάρτα μνήμης microSD™ card 
Καταγραφή διαδρομής 10,000 σημεία, 200 αποθηκευμένα 

ίχνη 
Αυτόματη δρομολόγηση σε δρόμους   

Ηλεκτρονική πυξίδα   
Οθόνη αφής   
  



 
 

• Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για επιμέρους είδη είτε για το 

σύνολο των  ειδών. 

• Οι οικονομικές  προσφορές που θα υποβληθούν δεν μπορούν να 

υπερβαίνουν α) τον συνολικό προϋπολογισμό της πρόσκλησης 

και β) τον επιμέρους προϋπολογισμό των υπό προμήθεια ειδών, 

όπως εμφανίζεται πιο πάνω. 

• Κριτήριο κατακύρωσης της Προμήθειας είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της προσφερόμενης τιμής. 

 
Η  Παράδοση των προϊόντων θα πρέπει να γίνει στα γραφεία της Επιτροπής 
Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 10 μέρες από την ανακοίνωση του 
αναδόχου . 
 
 Χρόνος και τόπος κατάθεσης των προσφορών 
 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, 
στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος 
όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, έως την 
15/6/2018 ημέρα Παρασκευή. 
Όσες προσφορές σταλούν με courier θα πρέπει να παραδοθούν και να 
πρωτοκολληθούν έως την Παρασκευή 15-6-2018 και ώρα 14.00. 
                              

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
                            Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

(Αριθμ. Πρωτ. 3678/31-5-2018) 
Τέρμα Μαγνησίας 

Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 
62124, Σέρρες 

 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 
12,00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ.   
 
Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
και οικονομικών  προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία 
των προσφερόντων ή των νομίμως  εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Το 
αρμόδιο όργανο , σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την  ίδια ή σε διαφορετική 
μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση  των ανωτέρω στοιχείων των  
προσφορών σε πρακτικό,  το οποίο συντάσσει  και προτείνει την κατακύρωση 
σε συγκεκριμένο  ανάδοχο  (προσωρινός ανάδοχος). 
 
Το πρακτικό διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή ώστε να εγκριθεί από το 
αρμόδιο συλλογικό όργανο και στη συνέχεια κοινοποιείται στους 
συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό. 
 
Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει 
εντός προθεσμίας 10 ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 



ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α ́74). 
 
Οι προμηθευτές που θα επιλεγούν για την υπογραφή σύμβασης είναι 
υποχρεωμένοι να προσκομίσουν προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού απο διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό. 
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή έλλειψη αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας από το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Ν. 
4412/20016. 
    Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ)των 
διαχειριστών τους. Στις δε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) του 
Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Αν δεν προσκομισθούν τα ως άνω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον  
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες. Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 
δια πιστωθεί ότι τα στοιχεία που  δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται  έκπτωτος και υπό την 
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί και 
η κατακύρωση  γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων 
ανάθεσης της παρούσας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και 
προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής,  εφόσον είχε 
προσκομιστεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης της παρούσας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και 
προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίζονται νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 



άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από 
τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 103 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, απορρίπτεται η προσφορά του  
προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων της 
παρούσας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα  
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 
4412/2016 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, η διαδικασία ματαιώνεται.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 
του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ιδίου ως άνω νόμου. 
 
Όσοι υπέβαλαν γραπτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
1. Οικονομική προσφορά από την οποία προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή. 
2. Τεχνική προσφορά με τις προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών. 
 
 
Τον ανάδοχο που θα προκύψει θα βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 
 
Ματαίωση Διαγωνισμού 
Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη 
του αρμοδίου οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της  
διαδικασίας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. 
 
Απόρριψη Προσφορών 
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της 
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για 
τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016. 
 
Εναλλακτικές Προσφορές 
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δε θα 
ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας 
φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 
 
Κατάρτιση Σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών σε κάθε προσφέροντα ,εκτός  από τον προσωρινό ανάδοχο,  με 



κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
κ.λπ.), επί αποδείξει.  
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  
 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης 
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 
την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Αν περάσει η προθεσμία 
των ανωτέρω  δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για 
να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος  και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα  που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ 
της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν.  4412/2016. 
 
Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι είκοσι μέρες από την υπογραφή 
της. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής  
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών 
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος -μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του 
Ν. 4412/2016. 
 
Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας 
λόγος αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 
4412/2016. 
 
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με 
εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου του παρόντος 
διαγωνισμού. 
 
Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη 
συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, 
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της 
σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την 
προσκόμιση της σχετικής  δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να 
στηρίζεται στις δυνατότητες των  μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
  
Δημοσιότητα – παραλαβή πρόσκλησης 
Η πρόσκληση θα είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας  http://rescommittee.teicm.gr/. Περίληψη της 
διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙA. 
 
Ισχύς προσφορών 



Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες επί εκατόν είκοσι 
(120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας κατάθεσης αυτών. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Πληροφορίες - Διευκρινήσεις  
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από 
την Επιτροπή Ερευνών, τηλ. 23210-49239.  
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών                   Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Δαυίδ Αναστασίου Χρήστος 
 

 


