
 
      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                     
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Γενική Δ/νση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ταχ. Δ/νση       

Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email: 

: Λ. Θηβών 196-198, 
  Αγ. Ι. Ρέντης
: 182 33
: Δ. Ζαχοπούλου
: 210 9956378/2132125630
: 2132125696
: promithies@keyd.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την 
προμήθεια Η/Υ και καμερών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να 
προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  στην Προμήθεια Η/Υ και καμερών, 
σύμφωνα με τον πίνακα ειδών και προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και προσκαλεί 
κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τη προσφορά του.
Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε
ευρώ.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει για τους Η/Υ έως του 
ποσού των 23.808,00€ (με ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον ΑΛΕ C3120301001 και για τις κάμερες 
έως του ποσού των 992,00€ (με ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον ΑΛΕ 3120389001 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ειδικού Φορέα 1023.610.0000000, συνολικό ποσό 
24.800,00€(με ΦΠΑ), βάσει της υπ’ αριθ. 28040/20-2-2023 Απόφασης δέσμευσης 
πίστωσης (ΑΔΑ:ΨΓ4ΞΗ-ΝΒΔ, ΑΔΑΜ:23REQ012177099).
 CPV: 30213300-8-Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
 CPV: 32232000-8 - Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και πέντε (5) μέρες 

από την κοινοποίηση της παρούσας και ώρα 15:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

promithies@keyd.gov.gr.

Η προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα:

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75) του 

προσφέροντος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας 

πρόσκλησης.
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2) Οικονομική Προσφορά του προσφέροντος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται (κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή)  στην 

προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανάθεσης, βάσει των όσων ορίζονται 

στην κείμενη νομοθεσία. Ο ανάδοχος  θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Συγκεκριμένα, επί της Συμβατικής Τιμής του έργου, επιβάλλεται κράτηση 0,10% υπέρ της 

Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και υπόκειται στο νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Επίσης, η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

βάσει του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013).

Χρόνος & Τόπος Παράδοσης: Η παράδοση των Η/Υ και καμερών , θα πραγματοποιηθεί 

στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους επί της Λ. Θηβών 196-

198, στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, 6ος όροφος,  εντός εξήντα ημερών (60) από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής  και συναρμολόγησης 

επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Παραλαβή: Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια ετήσια επιτροπή της ΕΓΔΙΧ.

Πληρωμή επί πιστώσει: Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο 

όνομα του δικαιούχου μετά την προσκόμιση στην ΕΓΔΙΧ εκάστου τιμολογίου επί πιστώσει 

και την προσκόμιση εγγράφου - βεβαίωσης της τραπέζης στην οποία επιθυμεί να γίνει η 

πληρωμή με την αναγραφή του ονόματος της εταιρείας και του αριθμού ΙΒΑΝ, ή 

εναλλακτικά με φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τραπέζης.

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

                                                                                                                                         Πηνελόπη Παγώνη 

Κοινοποίηση:
 Γραφείο κ. Υπηρεσιακής Γραμματέως

Εσωτερική Διανομή :

i. Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
ii. Ε.Γ.Δ.Ι.Χ./ Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού 

iii. Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. / Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

                                                                     





 
                                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Desktop Η/Υ με οθόνη

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης

1.1

Η/Υ με οθόνη τυποποιημένος, διεθνώς 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή με 
αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, καινούργιος 
ως προς όλα τα μέρη του (αμεταχείριστος, 
όχι προϊόν ανακατασκευής) και να μην έχει 
ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του 
προσφερόμενου μοντέλου

ΝΑΙ

1.2 Πλήθος τεμαχίων 20

1.3 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο ΝΑΙ

1.4

Ο Η/Υ να είναι κατάλληλος για χρήση 
βασικών εφαρμογών αυτοματισμού 
γραφείου, περιήγησης διαδικτύου και 
ειδικών εφαρμογών που απαιτούν 
επεξεργαστική ισχύ και μνήμη (ενδεικτικά: 
συνεργατική πλατφόρμα Microsoft Teams, 
πρωτοκόλληση και διαχείριση εγγράφων)

ΝΑΙ

1.5 Κουτί H/Y mini tower ή μικρότερο

1.6 Ποιότητα κατασκευής ISO 9001:2015

1.7 Δυνατότητα αναβάθμισης BIOS μέσω 
software ΝΑΙ

1.8 Επεξεργαστής

64bit, με ανακοίνωση κυκλοφορίας 
του μοντέλου εντός του τελευταίου 
12μηνου πριν από την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς, με 
PassMark Average CPU Mark ≥ 
12000.
Να αναφέρεται ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο του επεξεργαστή.

1.9 Πυρήνες επεξεργαστή ≥ 6

1.10 Μνήμη
≥ 1 x 8 GB DDR4 ≥2400 MHz ή
ανώτερη

1.11 Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης ≥ 32 GΒ

1.12 Τύπος σκληρού δίσκου (πλήθος: 1) M.2 PCIe NVMe SSD ή ανώτερος

1.13 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 450 GB

1.14

Να αναφερθεί η μέγιστη κοινή μνήμη που 
υποστηρίζεται από το υποσύστημα 
γραφικών εφόσον ο επεξεργαστής διαθέτει 
τέτοιο υποσύστημα ή τα χαρακτηριστικά 
της κάρτας γραφικών εφόσον ο 
επεξεργαστής δεν διαθέτει ενσωματωμένο 
υποσύστημα γραφικών

ΝΑΙ

1.15 Κάρτα δικτύου Ethernet 100/1000 Mbps

1.16 Κάρτα ή κύκλωμα ήχου ΝΑΙ

1.17 Θύρες
≥ 1 x HDMI
≥ 2 x USB Type-A port 3.2 ή 
ανώτερη





 
≥ 4 x USB Type-A port 2.0 ή 
ανώτερη (μπροστά: ≥ 2)
≥ 1 x υποδοχή για ακουστικά -
μικρόφωνο ή combo μπροστά
1 x RJ45
≥ 1 x DisplayPort ή VGA ή DVI

1.18

Ο Η/Υ να συνοδεύεται από πληκτρολόγιο, 
ποντίκι, πολύπριζο (≥ 3 θέσεων), το 
απαραίτητο καλώδιο δικτύου (μήκους 
τουλάχιστον 5m)

ΝΑΙ

1.19
Προεγκατεστημένο λειτουργικό
σύστημα

Windows 10 Professional 64-bit ή 
νεότερο

1.20 Ποντίκι USB, οπτικό, 2 πλήκτρων με τροχό 
κύλισης ΝΑΙ

1.21 Πληκτρολόγιο USB πλήρους μεγέθους Αγγλικό /Ελληνικό

1.22 Οθόνη ίδιου κατασκευαστή με Η/Υ ΝΑΙ

1.23 Διαγώνιος οθόνης ≥ 23“

1.24 Τύπος οθόνης LED Anti-Glare, Flicker-free

1.25 Τύπος panel οθόνης IPS ή VA

1.26 Ανάλυση οθόνης ≥ 1920 x 1080

1.27 Aspect ratio οθόνης 16:9

1.28 Τυπική φωτεινότητα οθόνης ≥ 250 cd/m²

1.29 Τυπική αντίθεση οθόνης ≥ 1000:1

1.30 Χρόνος απόκρισης (ms) οθόνης ≤ 8

1.31 Γωνία θέασης οριζόντια/κάθετη (μοίρες) 
οθόνης ≥ 176/176

1.32 Διασυνδέσεις οθόνης
≥ 1 x VGA
≥ 1 x HDMI 1.4

1.33 Height adjustable & Tilt οθόνης ΝΑΙ

1.34

Μαζί με την οθόνη να παραδοθούν καλώδια 
κατάλληλα για τη σύνδεση με τον Η/Υ, με 
τους κατάλληλους προσαρμογείς αν 
απαιτούνται

≥ 1 x VGA
≥ 1 x HDMI

1.35 Πιστοποιήσεις οθόνης ENERGY STAR, EPEAT Gold, 
TCO Certified Display

1.36

Όλα τα ζητούμενα είδη πρέπει  να είναι 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία και να παραδοθούν στην 
Υπηρεσία έτοιμα για λειτουργία και 
σύνδεση στο δίκτυο της Υπηρεσίας, με τις 
απαραίτητες άδειες χρήσης του 
λειτουργικού συστήματος.

ΝΑΙ

1.37

Εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν 
συντήρησης απευθείας από τον 
κατασκευαστή του εξοπλισμού, με επιτόπια 
υποστήριξη και απόκριση την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από τη διάγνωση της 
βλάβης

≥ 2 έτη





 

1.38

Όλοι οι όροι  των τεχνικών προδιαγραφών 
του παρόντος πίνακα πρέπει να απαντηθούν 
µε αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά 
φυλλάδια, τα οποία θα συνυποβάλλονται. 
Στην περίπτωση που ορισμένα από τα 
ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν 
αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια,  η 
τεκμηρίωση θα γίνεται από σχετικές 
βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας

ΝΑΙ

1.39

Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής 
λειτουργίας ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει 
οποιεσδήποτε βλάβες  παρουσιαστούν και 
δεν οφείλονται σε κακή χρήση του 
εξοπλισμού. Επίσης να αντικαθιστά χωρίς 
επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής 
ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την 
αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης 
απαιτείται μεταφορά του εξοπλισμού, αυτή 
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ

1.40

Να γίνει αναφορά σε τυχόν παροχή 
υποστήριξης και συντήρησης του 
εξοπλισμού, πέραν της εγγύησης καλής 
λειτουργίας (έτη)

1.41 Χρόνος παράδοσης ≤ 60 ημέρες

Ενδεικτική τιμή τεμαχίου (Η/Υ και οθόνη) χωρίς ΦΠΑ: 960 ευρώ

Web camera
Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

Τεκμηρίωσης

1.1 Τύπος Ενδεικτικά Canyon CNS-CWC5 ή 
ισοδύναμη ή ανώτερη 

1.2 Πλήθος τεμαχίων 20

1.3 Ανάλυση βίντεο ≥ 1920x1080 pixels (FHD, 1080p)

1.4 Ανάλυση σταθερής εικόνας ≥ 2 Mp

1.5
Ενσωματωμένο μικρόφωνο με ακύρωση 
θορύβου ΝΑΙ

1.6
Συμβατότητα με λειτουργικό σύστημα 
Windows ΝΑΙ

1.7 Κλιπ προσαρμογής σε οθόνη ΝΑΙ

1.8
Σύνδεση στον Η/Υ (να παρέχεται το 
καλώδιο) USB

1.9 Μήκος καλωδίου σύνδεσης ≥ 2 m

1.10
Δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης 
εστίασης (focus) ΝΑΙ

1.11 Εγγύηση ≥ 2 έτη

Ενδεικτική τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ: 40 ευρώ

Σημειώσεις
Όλα τα προϊόντα να είναι καινούργια, αμεταχείριστα

                                                                   





 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να 
ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4, Ν.1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλαδή : «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει 
ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», 
δηλώνω ότι :

1. Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

2. Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου.

3. Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, έτσι όπως έχουν θεσπιστεί από την 

ισχύουσα νομοθεσία.

4. Δεν τελώ σε πτώχευση και επίσης δεν τελώ σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

5. Δεν έχω τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα έτσι όπως ορίζεται στις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 

6. Έλαβα γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, τους αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφύλακτα.

                                                             Ημερομηνία,…/…./….

                                                                                        Ο Δηλών

                                                                                  (Υπογραφή & Σφραγίδα)

  





 
Επισημαίνεται ότι :

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση υπογραφής της 
ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους.

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σε ευρώ σύμφωνα με το 

παρακάτω υπόδειγμα:

Α/Α Περιγραφή είδους Τεμάχια
Τιμή μονάδος 

(Χωρίς Φ.Π.Α.)

Συνολικό Ποσό 

(Χωρίς Φ.Π.Α.)

1

2

                                                                          ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:

                                                                                  ΦΠΑ 24%:

                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ:
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