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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 547/2016 

 

Συμβατικής Αξίας : 8.894,89€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
                 (Οκτώ Χιλιάδες Οκτακόσια Ενενήντα Τέσσερα Ευρώ Ογδόντα Εννέα Λεπτά) 

Με αντικείμενο: Προμήθεια Αναλώσιμου Εξοπλισμού Πληροφορικής 

 

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: Ω97Ξ4690Ω3-ΥΟ6 ΑΔΑ: 713/0 

 

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σήμερα 3/06/2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, οι παρακάτω 

συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου», 

που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται 

από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΔΑΜΙΔΗ με την ιδιότητα του  ως Διοικητή του 

ΠΑ.Γ.Ν. ΈΒΡΟΥ - Νοσηλευτική Μονάδα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Αλεξανδρούπολης και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΜΝΗΝΟΣ Π.& ΣΙΑ Ε.Ε. , 

Διεύθυνση: 4η Οκτωβρίου 10, Τ.Κ: 67100, πόλη: Ξάνθη, τηλ.:2541020900, φαξ: 2541020900, 

Α.Φ.Μ.:999389380, ΔΟ.Υ: Ξάνθης,  η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. 

………………………………………………………………………………………………………, έχοντας υπόψη 

 

1) Το Π.Δ  118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 

2) Το Ν. 4281/14 «(Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις). 

3) Την υπ. Αριθμ πρωτ.:1756/28-04-2016 απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Ε. για έγκριση 

προμήθειας Αναλώσιμου Εξοπλισμού Πληροφορικής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 

12.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης. 

4)  Την υπ.αριθμ.πρωτ. 10098/Ν.Κ.9/28-4-2016 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την 

προμήθεια  Αναλώσιμου Εξοπλισμού Πληροφορικής.   

5) Την υπ αριθμ.πρωτ. 10617/10-5-2016 προσφορά της εταιρείας ΚΟΜΝΗΝΟΣ Π.& ΣΙΑ Ε.Ε. 

που κατατέθηκε στα πλαίσια του ανωτέρου διαγωνισμού. 

6) Την υπ. Αριθμ πρωτ.:2157/30-05-2016 απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Εβρου με την 

οποία εγκρίνονται και κατακυρώνονται τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού. 
 

 

 

 
                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
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                                       Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για 

συντομία «Προμηθευτή», τη προμήθεια Αναλώσιμου Εξοπλισμού Πληροφορικής, σύμφωνα με το 

συνημμένο Παράρτημα στο τέλος της σύμβασης, με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

 

                ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει για εφάπαξ (με παράδοση εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά από τη 

λήψη έγγραφης παραγγελίας). Η σύμβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν την λήξη της εφόσον για 

τα ίδια είδη υπογραφεί σύμβαση από Δημόσια Υπηρεσία, ή από το αρμόδιο Υπουργείο ή από .Υ.ΠΕ 

κατόπιν διαγωνισμού. 

 

                        ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδίδει τα είδη στις αποθήκες του Π.Γ.Ν. Έβρου – 

Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μέσα σε πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες με δικά του μεταφορικά μέσα και εργατικά, μετά από γραπτή ή τηλεφωνική 

παραγγελία. 

Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Έβρου – 

Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα 

γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του Π.Γ.Ν.Ε. με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. 

Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη της παραπάνω παράτασης και της εκπρόθεσμης παράδοσης θα 

κινείται η διαδικασία κυρώσεων του προμηθευτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παρούσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

   Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Ε, µε βάση 

την περιγραφή όπως αυτή θα προσδιορίζεται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.  

H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δηµόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.(αποδεικτικά 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.).  

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

    Τον προμηθευτή βαρύνουν οι εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις.   
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Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, 

καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. 

Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

προµηθευτή  (µη  έγκαιρη  υποβολή  των  αναγκαίων  δικαιολογητικών, κ.λ.π.).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, 

στην οποία ο προμηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση 

ειδών, πέραν των χρονικών περιθωρίων που αναφέρονται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά στη 

σύμβαση. 

Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 

118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή 

παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην παράδοση από τον προμηθευτή ή σε 

περίπτωση παράβασης οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή 

πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας 

Επιτροπής, δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το 

Ελληνικό Δημόσιο. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει 

ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές 

καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για 

την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν 

ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07. 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή 

την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες 

της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να 

επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην 

Αλεξανδρούπολη.   

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα 

πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια 

συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα 

οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.   

 

                            ΑΡΘΡΟ 6ο:  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

 

 Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ 

αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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                                             ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν 

θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής 

δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή. 

 Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς 

την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού 

αιτήματος του προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η 

αποδοχή του αιτήματος.  

 

                                                ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ. 

αριθμ. ………………………………… εγγυητική επιστολή ποσού 358,67€ της Τράπεζας 

…………………….., η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση 

των όρων της παρούσας σύμβασης. Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

συγκροτήματος, ο Προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης της Σύμβασης με Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Λειτουργίας πρέπει να είναι ποσού ίσου με το 2% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ του συγκροτήματος, 

ήτοι ποσού 143,47€. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι 

ίσος με τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγύηση καλής λειτουργίας 

περιλαμβάνει δωρεάν συντήρηση και πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών. 

 

                                       ΑΡΘΡΟ 9ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα τιμολόγιά του, τον αριθμό της παρούσας 

σύμβασης και τον α/α της κατάστασης της διακήρυξης του διαγωνισμού για κάθε είδος. Η μη αναγραφή 

τους θα έχει ως αποτέλεσμα την μη παραλαβή των υλικών ή την μη εξόφληση των τιμολογίων του. 

Απαγορεύεται κοινή έκδοση τιμολογίων για είδη που περιέχονται σε διαφορετικές συμβάσεις. Η 

περίπτωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την μη εξόφληση των τιμολογίων λόγω διαφορετικού 

ποσοστού κρατήσεων. 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των Ν.2362/95, Ν.2286/95, Ν.4281/14 και του Π.Δ. 

118/07 καθώς και κάθε μεταγενέστερης  διάταξης, όπως επίσης και από τους όρους της διακήρυξης 

του διαγωνισμού και της προσφοράς του προμηθευτή, των οποίων τα κείμενα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας σύμβασης. 

Για όλα τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και  

υπογράφεται (ατελώς) από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη όπως ακολουθεί : 
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Συνημμένα: 

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε υποψήφιου νομικού προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του, επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και 

των εγγράφων τροποποιήσεων 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. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

 

(Σφραγίδα –Υπογραφή –       

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος) 
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του ΠΑ.Γ.Ν Έβρου     Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ Π.& ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιμή/τεμάχιο 

σε € 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Τιμή/τεμάχιο 

σε € 

ΜΕ 24% 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ 

1 

Πολύπριζο 5 θέσεων 

(τύπου schukο)  με 

διακόπτη ασφαλείας 

και μήκος καλωδίου 3 

μ 

 

ΝΑΙ 30 6,30€ 

7,81€ 189€ 234,36€ 

2 

Patch cord cat 5e  

 

1m 30 1,30€ 

1,61€ 39€ 48,36€ 

3 

Patch cord cat 5e  

 

3m 30 1,80€ 

2,23€ 54€ 66,96€ 

4 

Patch cord cat 5e  

 

5m 30 2,80€ 

3,47€ 84€ 104,16€ 

5 

Patch cord cat 5e  

 

10m 20 4,50€ 

5,58€ 90€ 111,60€ 

6 Patch cord cat 5e cable 305m 1 6,30€ 
7,81€ 6,30€ 7,81€ 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

 

7 

Καλώδιο USB 2.0 σε IDE 

& S-ATA με 

τροφοδοσία  

NAI 3 20€ 

24,8 60€ 74,4€ 

9 
PCI LAN Card Gigabit 

Wake on LAN 
NAI 10 12€ 

14,88 120€ 148,80€ 

10 Μπαταρίες για UPS    
   

10.1 Μπαταρίες 12V-5Ah ΕΊΝΑΙ 4,5Αh 48 15€ 
18,6 720€ 892,80€ 

 

Διαστάσεις: 

Μήκος: 90mm 

Πλάτος: 70mm 

Ύψος: 107mm 

ΝΑΙ   

   

 
Εσωτερική αντίσταση σε 

πλήρη φόρτιση 
<=35mΩ   

   

 Μέγιστο ρεύμα φόρτισης 1,5Α   
   

 

Κατώτερο όριο φόρτισης 

 

1,60 V/Cell   

   

 Θερμοκρασία λειτουργίας  -20 ~ +60   
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 Εγγύηση 1 έτος   
   

10.2 Μπαταρίες 12V-7Ah  30 20€ 
24,8 600€ 744€ 

 

Διαστάσεις: 

Μήκος: 151mm 

Πλάτος: 65mm 

Ύψος: 100mm 

ΝΑΙ   

   

 
Εσωτερική αντίσταση σε 

πλήρη φόρτιση 
<=30mΩ   

   

 Μέγιστο ρεύμα φόρτισης 2,1Α   
   

 Κατώτερο όριο φόρτισης 1,60 V/Cell   
   

 Θερμοκρασία λειτουργίας  -20 ~ +60   
   

 Εγγύηση 1 έτος   
   

11 HDD 
 

30 

 

 

41,30€ 

51,21 1.239€ 1.536,36€ 

 
Χωρητικότητα 

500 GBytes   
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Ταχύτητα περιστροφής 

7200 RPM   
   

 
Μνήμη Buffer 

32ΜΒ   
   

 
Σύνδεση 

SATA3   
   

 
Εγγύηση 

2 έτη   
   

12 HDD SSD 
 

10 

 

113€ 

140,12 1.130€ 1.401,20€ 

 Χωρητικότητα 
256 GB 

  
   

 
DRAM Cache Memory 

                  512MB 

 
 

   

 
Ταχύτητα ανάγνωσης    

                Max. 550  
  

   

 
Ταχύτητα 

εγγραφής                       Max. 520  
                        

   

 Χαρακτηριστικά 

Garbage 

Collection, 

S.M.A.R.T, 

AES 256-bit 

Full Disk 

Encryption 

(FDE) 
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 MTBF 
2 

εκατομμύρια 

ώρες 

  

   

 Εγγύηση 
10 χρόνια 

  
   

 

Να προσφερθεί με τον  

Μετατροπέα SSD από 

2,5'' σε  

3,5'' για χρήση σε 

PC                       

 

 

                      

 

 

   

13 Ποντίκι  

100 

 

7,75€ 

9,61 775€ 961€ 

 Τεχνολογία: 
Optical Laser 

  
   

 Σύνδεση: 
USB 

  
   

 Κουμπιά: τουλάχιστον 

3 

  

   

 Οπτικός αισθητήρας: 
1000 dpi 
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 Εγγύηση:  
24μήνες 

  
   

14 

Πληκτρολόγιο  

(ίδιου κατασκευαστή και 

χρώματος με το ποντίκι)  

 

60 

 

8€ 

9,92 480€ 595,20€ 

 Τύπου: 
QWERTY 

  
   

 Σύνδεση: 
USB 

  
   

 Χαρακτήρες: Ελληνικά και 

Αγγλικά 

  

   

 Εγγύηση:  
24 μήνες 

  
   

15 Τροφοδοτικό  

60 

 

26,45€ 

32,80 1.587€ 1.967,88€ 

 
ATX, Μέγιστη 

Ονομαστική Ισχύς: >=450Watt., 
  

   

 Τάση Εισόδου: 
230V AC., 

  
   

 Συνδέσεις: 
24 pin 

(detachable 

to 20 pin) 
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Πρόσθετα 

Χαρακτηριστικά: 

Δυνατότητα 

σύνδεσης σε 

20 και 24 pin 

μητρικές 

κάρτες. 

Κατάλληλο 

για ATX 12V 

V2.  

  

   

 
Εγγύηση:  

24 μήνες   
   

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

   
 7.173,30€ 8.894,89€ 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
(Σφραγίδα –Υπογραφή –       Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος) 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΕΥ14690Ω3-ΝΕΤ

16SYMV004519859 2016-06-03


