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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 Έχοντας  υπόψη:   
 

1. Το Ν.∆. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/1970) «Περί ιδρύσεως ∆ιευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών στο 

Υπουργείο Συγκοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Π.∆. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/1989) περί του Οργανισµού της Υ.Π.Α. όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα.  

3. To N. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/13) άρθ. 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Tις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α/143/2014) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. To N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 
6. Το Ν. 4427/16  (ΦΕΚ 188/Α/2016) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση 

της Υπηρεσίας Πολιτικής και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 76 αυτού.    

7. Το Π.∆. 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/27-08-2018) «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» και 
ειδικότερα την παρ. 20 του άρθρου 43 αυτού. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ηµεροµηνία 

αποστολής στην 

επίσηµη εφηµερίδα 

της Ε.Ε 

Ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης στον 

τοπικό τύπο  

 
ΝΑΙ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

11-09-2018 15-09-2018 

ΟΧΙ 
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8. Το Π.∆. 85/2018 (ΦΕΚ 157/Α/27-08-2018) «Οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας». 

9. Το Π.∆. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης …… και Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων». 

10. Το Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών». 

11. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

12. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις».  

13. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής των νόµων 4046/12, 

4093/12 και 4127/13».  

14.  Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85/A/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας  στο πλαίσιο εφαρµογής του Νόµου 4046/2012 και άλλες διατάξεις»  

15. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-03-94)  «Αύξηση  αποδοχών  ∆ηµοσίων   

υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».  

16. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/07) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 

163/Α).  

17. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγγενεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 

318/1992 (Α΄ 161) και Λοιπές Ρυθµίσεις». 

18. Tις  διατάξεις  του  Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης  
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ. 

19. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για 

το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

21. Την Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

22. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ∆9/Ε/4658/3013/07-03-2018 Πρωτογενές Αίτηµα των αρµοδίων 

∆ιευθύνσεων ∆9 και ∆21 της ΥΠΑ. 

23. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ∆Ο∆/25012/6202/Φ.Αν./17-04-2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης, περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 34485 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωµής. 
24. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ∆Ο∆/24892/6151/Φ.Αν./11-04-2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης, περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 34459 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωµής. 
25. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ∆11/Α/9141/4558/30-04-2018 απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης.  
26. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ∆11/∆/7986/18-07-2018 Υπηρεσιακό Σηµείωµα του Τµήµατος Κανονισµών 

∆ιαδικασιών και Προγράµµατος µε τα οποία διαβιβάσθηκαν στο Τµήµα Προµηθειών τα αναφερόµενα 

έγγραφα στο υπ’ αριθ. 21, 22, 23 και 24 σκεπτικό. 

27. Το υπ’ αρ. πρωτ. ∆11/Ε/8242/23-07-2018 Υ.Σ. του Τµήµατος Προµηθειών περί παροχής 
διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων τεχνικών προδιαγραφών.  

28. Το υπ’ αρ. πρωτ. ∆9/Ε/10234/31-08-2018 Υ.Σ. της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού µε το οποίο 

διαβιβάσθηκαν υπογεγραµµένες οι επικαιροποιηµένες τεχνικές προδιαγραφές.      
29. Την υπ’ αριθ. 2105/01-08-2014 απόφαση Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους ∆ιοικητή, 

Υποδιοικητές, Γεν. ∆ιευθυντές και λοιπούς Προϊσταµένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ» (ΦΕΚ 

Β/2230/14-08-2014), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ. ∆10/Α/21175/1238/09-10-2017 (ΦΕΚ 

Β/3677/19-10-2017) & ∆10/Α/11318/774/29-05-2018 αποφάσεις (ΦΕΚ Β/1939/30-05-2018). 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
 

1. Ηλεκτρονικό ανοιχτό ∆ιαγωνισµό συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων τριών 

χιλιάδων εξακοσίων εβδοµήντα πέντε Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€ 303.675,65), 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει της τιµής, για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού και την τριετή 

συντήρηση/τεχνική υποστήριξη µηχανηµάτων γραφείου των οργανικών µονάδων της ΥΠΑ, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης που επισυνάπτεται και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την 

ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αρ. 27 του Ν. 4412/2016).  

3. Η παρούσα απόφαση ∆ιακήρυξης αφορά τον συστηµικό διαγωνισµό µε α/α 64085. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, στον αντίστοιχο συστηµικό 

διαγωνισµό. 

4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη του 

 

www.promitheus.gov.gr 
 

Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

 

 

13-09-2018 

 

14-09-2018 

    

και ώρα 00.00 

 

12-10-2018 

 

και ώρα 17.00 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως 
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 

5. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που περιλαµβάνονται στο 

άρθρο 25 του Ν. 4412/16, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 του ιδίου νόµου. 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 
5.1 Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του Συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιούµενοι ως εξής : 
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  
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• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην       
ελληνική.  

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση   
στην ελληνική και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων 
ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.  

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήµατος. 
5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης 
και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.  
 

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :  
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ» 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»  
«ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» 
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄                                                                                                                                                                               

7. Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 15 ηµέρες 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 

τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 

το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό 

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 

προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

8. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί στα Επιµελητήρια και θα δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο. Τα 

έξοδα δηµοσίευσης στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον Προµηθευτή και θα καταβάλλονται απευθείας 
στους εκδότες των εφηµερίδων µετά την ανακοίνωση κατακύρωσης και πριν την υπογραφή 

σύµβασης, προσκοµίζοντας στην Υπηρεσία τα σχετικά παραστατικά. Η προκήρυξη του 

διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
H διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.ypa.gr ή http://www.hcaa.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, ενώ δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr.  

9. Στις ανωτέρω ιστοσελίδες θα δηµοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις, που θα αφορούν τη 

διακήρυξη έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας έναρξης υποβολής 
προσφορών. 

 
                                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

  

                        Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 Με Ε.Υ. 

Ο ∆ιοικητής  

 

Κ. Λιντζεράκος 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’   

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’                                                                                                 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 
 

                                                                                                 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ          
Αποδέκτες για ενέργεια                             

- ∆11/Ε (2)                                                  

Εσωτερική ∆ιανοµή 

- ∆9 

- ∆10 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΑΑ ΄́   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ 

 

- Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά µηχανήµατα όφσετ 
(Πολυµηχανήµατα - 140 τεµάχια) 

- Μηχανές προβολής (5 τεµάχια) 

- Τριετείς υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων 

γραφείου  

∆εκτές θα γίνονται προσφορές µόνο για το σύνολο των αντικειµένων. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ –  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ∆ΑΠΑΝΗ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 

CPV : 30120000-6, € 112.840,00 

CPV : 38652100-1, € 4.835,65 

CPV : 50310000-1, € 186.000,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 
Τακτικός Προϋπολογισµός ΥΠΑ έτους 2018, 2019, 2020 

ΚΑΕ  0869, 1713 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ   

 

Πολυµηχανήµατα 

Α) Για την Κεντρική Υπηρεσία & Λοιπές Μονάδες Νοµού Αττικής 
τόπος παράδοσης θα είναι οι αποθήκες του Λογιστικού-Εφοδιαστικού 

Κέντρου (ΛΕΚ) της Υ.Π.Α. 

Β) Για τους Αερολιµένες τόπος παράδοσης θα είναι ο εκάστοτε 
Αερολιµένας. 
 

Μηχανές προβολής 
Οι αποθήκες του Λογιστικού-Εφοδιαστικού Κέντρου (ΛΕΚ) της Υ.Π.Α. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

 

Εντός 10 εργάσιµων ηµερών, αρχοµένων από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Πολυµηχανήµατα 

Χρόνος οριστικής (ποσοτικής-ποιοτικής) παραλαβής του συνόλου των 

µηχανηµάτων: 2 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 

Μηχανές προβολής 
Χρόνος οριστικής (ποσοτικής-ποιοτικής) παραλαβής του συνόλου των 

µηχανηµάτων:  εντός 10 εργάσιµων ηµερών, αρχόµενων από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

 

- 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(αρ. 4 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει) 
- 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016) 

- 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

- 4% για υλικά και 8% για εργασίες ως προκαταβολή φόρου 

εισοδήµατος (αρ. 24 του Ν. 2198/94). 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
€ 4.898,00 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Πολυµηχανήµατα 

Εγγύηση του προσφερόµενου εξοπλισµού απευθείας από τον 

κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών µε επιτόπια 

(on site) υποστήριξη την επόµενη εργάσιµη ηµέρα (NBD).  

 

Μηχανές προβολής 
Εγγύηση του προσφερόµενου εξοπλισµού απευθείας από τον 

κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών µε επιτόπια 

(on site) υποστήριξη την επόµενη εργάσιµη ηµέρα (NBD). 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄ 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/            
21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
1.2.  Περιεχόµενο προσφορών  
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :  
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»,  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
 
1.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 
όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα άρθρα 
92, 93 και 94 του Ν. 4412/16. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 
 
1.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

1.2.1.1.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το αρθ. 72 του Ν. 4412/16. Η εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται 
από αυτόν στην αρµόδια υπηρεσία διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

1.2.1.1.2. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο 

αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή 

τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
Α) δε βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς 
αποκλείονται ή µπορούν να αποκλειστούν, ήτοι συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία,  

απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική 

εργασία, καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα κλπ. 

Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 75, ήτοι 
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια, τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κλπ. 

  

Εάν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το 

άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς 
αυτούς. 
 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.  

 
1.2.1.1.3. Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, 

όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),     

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και των έγγραφων τροποποιήσεών του (για 

διαγωνιζόµενους µε µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια 
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Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα 

οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο 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 ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.   

 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

1.2.1.2 Τεχνική Προσφορά 

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, 
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
 
1.2.1.2.2. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα Ε’ της ∆ιακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές), 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο 
ως άνω Παράρτηµα. 
 

1.2.1.2.3. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 82 του Ν. 4412/16.  

 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην 
των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 
1.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά 
του οικονοµικού φορέα. 
 
Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονοµική Προσφορά».  
 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της  στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
 
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω : 
            
1.2.2.1 Τιµές  
 

• Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου µέχρι 
και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, θα αναγράφονται δε 
ολογράφως και αριθµητικώς.  

• Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

• Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον 
χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο 
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε 
και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.  

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

• Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
  
Οι τιµές θα δίνονται ως εξής : 
- Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους 

δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος 

Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.). 
- Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, η τιµή της προσφοράς για παράδοση 

του είδους ελεύθερου στις θέσεις εγκατάστασης καθώς και το κόστος εγκατάστασης. 
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 
- Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη που 

υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος 
από αυτά.  

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή εκτός Φ.Π.Α. του προσφεροµένου 
είδους.  

 
Επισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη επί ποινή απορρίψεως.  
 
- Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές, η αναθέτουσα αρχή 

απαιτεί από τους από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι εξηγήσεις 
µπορεί να αφορούν τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής, τις επιλεγείσες 
τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των 
προϊόντων, την πρωτοτυπία των προτεινοµένων αγαθών κλπ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο αρ. 
88 του Ν. 4412/2016.  
 

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

 

1.2.2.2. Τρόπος Πληρωµής  

 

1.2.2.2.1 Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους 
πληρωµής :  

α) Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της 
υπηρεσίας. 
 
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 

ΑΔΑ: Ω77Κ465ΧΘΞ-3ΙΤ





 

έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών, είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο 
παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε 
το συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
 
Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο 
άρθρο 72, παρ. δ του Ν. 4412/16.  
 
Σε περίπτωση επιλογής πληρωµής µε προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί  
της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενο από την ηµεροµηνία 
λήψεως αυτής, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
Ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης 
διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες (Απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 
1209/Β/01 Υπ. Οικονοµικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηµατικού εντάλµατος ή της 
επιταγής και θα παραµένει σταθερό µέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 
 
Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές παραδόσεις, εφόσον αυτές 
προβλέπονται από τη διακήρυξη.  
 
Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους τρεις ανωτέρω τρόπους πληρωµής, λογίζεται ο 
πρώτος (α) τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συµβατικός τρόπος πληρωµής.  
 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 
του Ν. 4412/2016 και στην υπ’ αριθ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου 
Οικονοµίας & Οικονοµικών.  
 
Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στο Ν. 4152/13.   
 
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή 
υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο 
αναφοράς») προσαυξηµένο κατά 8 επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες (Ν.4152/13, ΦΕΚ107/Α/9-5-13, Παρ. 
Ζ΄: περί «Καθυστερήσεων Πληρωµών»). 

 

1.2.2.2.2  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 

και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  

 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Προµηθειών, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης (αρ. 350 του Ν. 

4412/2016). 

 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 
 
δ) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος αξίας ποσοστού 4% για υλικά και 8% για εργασίες επί του καθαρού ποσού (Ν. 2198/94, 
άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/  22-03-1994). 
 

1.2.3 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 
 

• Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
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εµπιστευτικό χαρακτήρα.  
• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του 
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 
∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.  

• Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης 
αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιών του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική 
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.  

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
• Προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.     

 

2.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 
«Οικονοµική προσφορά» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  
 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -  
«Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.  
 
3.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 
των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:   
 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 
και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου 
και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – 
οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. Για τη συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών.  

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 
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4.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να 
υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης, σε µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε το ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 4412/16.    

 
4.1  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.  

 
Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκοµισθούν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, υποβάλλονται σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα στο άρθρο 80 του    
Ν. 4412/16, ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 
και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 75.  
 
Α) Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει σε 
καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 : 
α) Για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόµιση αποσπάσµατος του σχετικού µητρώου, 
όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά : 
• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
• στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
β) Για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 
 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 
1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73.  
 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισµού. 
 
Β) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
Γ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75 (απόδειξη καταλληλόλητας για 
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του 
ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
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µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι 
δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 
 
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού. 
 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην Ένωση.  
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή στην αρµόδια υπηρεσία. Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
5.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω 
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά 
τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 
 
6.  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε 
(5) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω 
του συστήµατος. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
 
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα 
έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.    
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα 
έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.    
 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 ή η 
πλήρωση µιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 και τα άρθρα 75,76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε την 
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επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που 
είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα έγγραφα της σύµβασης, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισηµαίνεται ότι, η 
αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 
εκατό και ως εξής:  έως 15% στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και έως 50% στην 
περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως 
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 
 

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.  
  
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, 
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών 
από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. 
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην 
τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  
 

8.  ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η 
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, 
άλλως γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 
δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόµενης παράλειψης. 
 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
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«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
 
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 
 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και 
νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από 
την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 
 
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 
την ΑΕΠΠ. 
 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο 

αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 
9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
9.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
9.1.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της  
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη µέλη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 

ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.    

9.1.2 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για 

ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.   

9.1.3 Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.  

9.1.4 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η 

παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη.  

9.1.5 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή ποσοστού 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ και ισχύος δύο 

(2) µηνών πέραν του συµβατικού χρόνου παράδοσης. 
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9.1.6 Στην περίπτωση λήψης προκαταβολής, προσκοµίζεται εγγύηση προκαταβολής ισόποση µε την 

προκαταβολή. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου 

διάρκειας, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.    

9.1.7 Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου 

και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα.  

9.1.8 Η απαιτούµενη εγγύηση καλής λειτουργίας και οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή καθορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄.  
9.1.9 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 

του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013.  

 

9.2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει 
η σύµβαση.  
 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.  

 

Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση 

των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 

συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του         

ν. 4412/2016. 
 
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
 
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 
 

9.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 

συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/161, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το Παράρτηµα Ε’ της παρούσας. 
 

9.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 
 
10.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 
κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των 
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

  

 

Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει της τιµής 
αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους 
λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. 
 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρ. 86 του Ν. 4412/2016.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα Ε΄ των 

Τεχνικών Προδιαγραφών της ∆/ξης, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 

ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε 

αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.  

2. Πολυµηχανήµατα :  Ο προµηθευτής υποχρεούται να παράσχει εγγύηση του προσφερόµενου εξοπλισµού 

απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών µε επιτόπια (on site) 

υποστήριξη την επόµενη εργάσιµη ηµέρα (NBD). Η προσφερόµενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να 

πιστοποιείται και γραπτώς µε τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισµού. 

Μηχανές προβολής : Ο προµηθευτής υποχρεούται να παράσχει  εγγύηση του προσφερόµενου εξοπλισµού 

απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών µε επιτόπια (on site) 

υποστήριξη την επόµενη εργάσιµη ηµέρα (NBD). Η προσφερόµενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να 

πιστοποιείται και γραπτώς µε τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισµού.   

3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο προµηθευτής υποχρεούται πριν 

από την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας του συστήµατος, ποσοστού ίσου µε το 3% της 

συµβατικής αξίας αυτού χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό 

διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήµατος πλέον δύο (2) µηνών. 

4. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΕΕ ΄́   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Τα προαναφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
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Α) Τεχνικές προδιαγραφές για ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

A1. Γενικά    

A1.1 Είδος προς προµήθεια. Πολυµηχανήµατα   

A1.2 Αριθµός τεµαχίων. 

Να υπάρχει η δυνατότητα να κατακυρωθεί η ζητούµενη 

ποσότητα για µεγαλύτερο ή µικρότερο αριθµό µε βάση το 

Ν.4412/2016. 

140   

A1.3 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο 

του προσφερόµενου συστήµατος. 
ΝΑΙ   

A1.4 Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR ΝΑΙ   

A2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

A2.1 Να είναι επιδαπέδιο. ΝΑΙ   

A2.2 Να είναι τεχνολογίας LASER (µονόχρωµο). ΝΑΙ   

A2.3 Να έχει µηνιαία παραγωγική ικανότητα τουλάχιστον 150.000 

φωτοαντιγράφων. 

ΝΑΙ   

A2.4 Να δέχεται πρωτότυπα µεµονωµένα φύλλα, βιβλία, περιοδικά κτλ 

µέγιστης διάστασης Α3. 

ΝΑΙ   

A2.5 Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων Α5-Α3. ΝΑΙ   

A2.6 Να διαθέτει Αυτόµατο Τροφοδότη Πρωτοτύπων χωρητικότητας 
τουλάχιστον 150 σελίδων, µε ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 

50 σελίδων Α4 το λεπτό στη µονή όψη. 

ΝΑΙ   

A2.7 Να διαθέτει ανάλυση αντιγραφής τουλάχιστον 600 dpi ΝΑΙ   

A2.8 Να διαθέτει στάνταρ δύο τουλάχιστον κασέτες συνολικής 
χωρητικότητας τουλάχιστον 1.000 φύλλων (εκτός του bypass).  Να 

δέχεται βάρος χαρτιού από κασέτα τροφοδοσίας έως και 200 gsm. 

ΝΑΙ   

A2.9 Να διαθέτει δίσκο εξόδου τουλάχιστον 500 φύλλων. ΝΑΙ   

A2.10 Να διαθέτει Bypass χωρητικότητας τουλάχιστον 100 φύλλων, το 

οποίο να δέχεται βάρη 55-265 gsm. 

ΝΑΙ   

A2.11 Να έχει στο πληκτρολόγιο τη δυνατότητα για επιλογής 
φωτοαντιγράφων έως 999. 

ΝΑΙ   

A2.12 Να διαθέτει µνήµη (RAM) τουλάχιστον 1 GΒ, και σκληρό δίσκο 

τουλάχιστον 250 GΒ. 

ΝΑΙ   

A2.13 Να διαθέτει σύστηµα τουλάχιστον επτά σµικρύνσεων και 
τουλάχιστον πέντε µεγεθύνσεων, καθώς και Zoom 25-400% µε 
βήµα 1%. 

ΝΑΙ   

A2.14 Να αντιγράφει µε ταχύτητα τουλάχιστον 30 σελίδων Α4 το λεπτό, 

µε ταχύτητα 1ου αντιγράφου <= 4 δευτερόλεπτα. 

ΝΑΙ   

A2.15 Να διαθέτει χρόνο προθέρµανσης <=35 δευτερόλεπτα. ΝΑΙ   

A2.16 Να διαθέτει µονάδα αυτόµατης διπλής όψης απεριόριστης 
χωρητικότητας. 

ΝΑΙ   

A2.17 Ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστον στα 1200 dpi. ΝΑΙ   

A2.18 Να διαθέτει γλώσσες εκτύπωσης PCL5e/PCL6. ΝΑΙ   

A2.19 Να διαθέτει Οθόνη Αφής. ΝΑΙ   

A2.20 Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης επιλογής χάρτου (APS) και λόγου 

αναπαραγωγής (AMS). 

ΝΑΙ   

A2.21 Να διαθέτει πλήκτρο INTERRUPT. ΝΑΙ   

A2.22 Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης εκκίνησης (AUTO START). ΝΑΙ   

A2.23 Να διαθέτει στάνταρ συνδέσεις USB2.0 & Ethernet 

(100BASE-TX/10BASE-T). 

ΝΑΙ   

A2.24 Να λειτουργεί ως δικτυακός εκτυπωτής και ως δικτυακός 
σαρωτής. 

ΝΑΙ   

A2.25 Nα υποστηρίζει περιβάλλοντα συµβατά µε Windows 

XP/Vista/Server2003/7/8.x/2008/2010, είτε νεότερα. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

A3. Τρόπος Πληρωµής - Παράδοση - Εγγύηση    

A3.1 Εγγύηση του προσφερόµενου εξοπλισµού απευθείας από τον 

κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών µε επιτόπια 

(on site) υποστήριξη την επόµενη εργάσιµη ηµέρα (NBD). Η 

προσφερόµενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται 
και γραπτώς µε τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισµού. 

ΝΑΙ   

A3.2 Η Υ.Π.Α. θα καταβάλλει το χρηµατικό ποσό που θα προκύπτει ανά ένα 

(1) παραγόµενο αντίγραφο + Φ.Π.Α και για την παραγωγή του 

συνόλου των µηχανηµάτων. 

ΝΑΙ   

A3.3 Η τιµολόγηση θα γίνεται ανά τρίµηνο.    

A3.4 Τόποι παράδοσης:  
Α) Για την Κεντρική Υπηρεσία & Λοιπές Μονάδες Νοµού Αττικής 
τόπος παράδοσης θα είναι οι αποθήκες του Λογιστικού-Εφοδιαστικού 

Κέντρου (ΛΕΚ) της Υ.Π.Α. 

Β) Για τους Αερολιµένες τόπος παράδοσης θα είναι ο εκάστοτε 
Αερολιµένας. 

ΝΑΙ   

A3.5 Έναρξη παράδοσης των µηχανηµάτων:  εντός 10 εργάσιµων ηµερών, 

αρχόµενων από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Χρόνος οριστικής (ποσοτικής-ποιοτικής) παραλαβής του συνόλου των 

µηχανηµάτων:  2 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

ΝΑΙ   

A4. Τεχνικές απαιτήσεις συντήρησης    

A4.1 Η συντήρηση των µηχανηµάτων θα γίνεται κάθε µήνα ΝΑΙ   

A4.2 Την παροχή των αναγκαίων ανταλλακτικών και αναλωσίµων (toner 

κ.λ.π.), σε άριστη κατάσταση, για την καλή λειτουργία των 

µηχανηµάτων, τα οποία θα είναι γνήσια της εταιρείας κατασκευής 

των µηχανηµάτων. 

ΝΑΙ   

A4.3 Την αντικατάσταση των χαλασµένων και εκτός λειτουργίας 
µηχανηµάτων µε αντίστοιχα, µέχρι την επιδιόρθωση και 
αποκατάσταση της λειτουργίας τους. 

ΝΑΙ   

A4.4 Σε περίπτωση που κάποιο µηχάνηµα παρουσιάσει βλάβη µέσα στο 

µήνα, εκτός του καθορισµένου service, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ανταποκριθεί άµεσα (εντός εικοσιτετραώρου) για την επισκευή του 

όσες φορές χρειαστεί και χωρίς επιπλέον χρέωση. 

ΝΑΙ   

A4.5 Στο service αντικαθίσταται, εφ’ όσον απαιτείται, ό,τι περιλαµβάνεται 
στο έντυπο service κάθε κατασκευαστή, σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή, ακολουθούµενων 

πιστά των οδηγιών του κατασκευαστή κάθε µηχανήµατος. Σε κάθε 
συντήρηση πρέπει να περιγράφεται πλήρως ο κατάλογος των προς 
αντικατάσταση υλικών, τα οποία πρέπει να έχουν πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας και ο οποίος θα κοινοποιείται στην Υπηρεσία. 

ΝΑΙ   

A4.6 Σε περίπτωση επισκευάσιµης βλάβης κάποιου µηχανήµατος εκτός των 

προαναφερθεισών τακτικών επισκέψεων συντήρησης και επισκευής 
και για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή και αποκατάσταση του 

µηχανήµατος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαθιστά µε άλλο 

τουλάχιστον µεσαίου τύπου (δυναµικότητας από 25 έως 50 αντίγραφα 

το λεπτό), µέχρι την επιδιόρθωση και αποκατάσταση της λειτουργίας 
του, χωρίς πρόσθετη αποζηµ ίωση για τη µεταφορά, εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργία του µηχανήµατος. Σε περίπτωση µη επισκευάσιµης 
βλάβης κάποιου από τα µηχανήµατα που περιλαµβάνονται στην 

παρούσα, ο Ανάδοχος αντικαθιστά το µηχάνηµα, που δεν είναι 
δυνατόν να επισκευασθεί, µε άλλο τουλάχιστον µεσαίου τύπου, για 

όλο τον υπολειπόµενο χρόνο µέχρι τη λήξη της σύµβασης. Στην 

περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος οφείλει, µε τη λήξη της σύµβασης, να 

επαναφέρει στην αρχική τους θέση τα µηχανήµατα, που τυχόν θα 

αποµακρυνθούν.  Η σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στην οικονοµική 

του προσφορά, σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. 

ΝΑΙ   
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 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

1 Γραφείο ∆ιοικητή 

2 Γραφείο Υποδιοικητή 

3 Γραφείο Γ∆∆Υ 

4 Γραφείο Γ∆ΑΜ 

5 Γραφείο Γ∆ΦΠΥΑΝ 

6 ∆ιεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων (∆13) 

7 ∆ιεύθυνση Ασφαλείας (∆15) 

8 ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (∆4) 

9 Μονάδα Πτητικών Μέσων (ΜΠΜ) 

10 Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας (ΕΕΑΑΝ) 

11 ∆ιεύθυνση Αεροπορικής Εκµετάλλευσης (∆1) 

12 ∆ιεύθυνση Πτητικών Προτύπων (∆2) 

13 ∆ιεύθυνση Αερολιµένων (∆3) 

14 ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (∆TY) 

15 Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΡΟΠΕ) 

16 ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας (∆16) 

17 ∆ιεύθυνση ∆ιευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας (∆17) 

18 ∆ιεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) Αθηνών & Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ/Α1) 

19 ∆/νση Υπηρ. Εναέρ. Κυκλοφορίας Περιοχής Αθηνών & Αεροδροµίου Ελ. Βενιζέλος (∆ΑΑ/ΕΚ) 

20 ∆ιεύθυνση Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας Περιφερειακών Αερολιµένων (∆18) 

21 ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Συστηµάτων & Υποδοµών Αεροναυτιλίας (∆6) 

22 ∆/νση Συστηµάτων Αεροναυτιλίας Κ.Ε.Π. Αθηνών & Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ/Α2) 

23 ∆/νση Συστηµάτων Αεροναυτιλίας ∆.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος (∆ΑΑ/ΗΛ) 

24 ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Αεροναυτιλίας Περιφερειακών Αερολιµένων (∆19) 

25 ∆ιεύθυνση Κέντρου Ηλεκτρονικών Εφαρµογών & Μείζονος Συντήρησης (ΚΗΕΜΣ) 

26 ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Τηλεπικοινωνιών (∆5) 

27 ∆/νση Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών Κ.Ε.Π. Αθηνών & Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ/Α3) 

28 ∆ιεύθυνση Τηλεπικοινωνιών ∆.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος (∆ΑΑ/ΤΛ) 

29 ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών AIS (∆20) 

30 ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης & Ανάπτυξης της Αεροναυτιλίας (∆21) 

31 ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Ποιότητας & Προστασίας (∆22) 

32 ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού (∆9) 

33 ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Ανάπτυξης (∆10) 

34 ∆ιεύθυνση Οικονοµικού & Εφοδιασµού (∆11) 

35 ∆ιεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) 

36 Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) 

37 Λογιστικό & Εφοδιαστικό Κέντρο (ΛΕΚ) 

38 Αεροπορική Αρχή ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (∆ΑΑ) 

39 ∆ιεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης (∆ΤΣ) 
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 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ 
 

1 Θεσσαλονίκης (ΚΑΘΜ) 

2 Ρόδου (ΚΑΡ∆) 

3 Ηρακλείου (ΚΑΗΚ) 

4 Κέρκυρας (ΚΑΚΚ) 

5 Κω (ΚΑΚΩΙ) 

6 Αλεξανδρούπολης (ΚΑΑΛ∆) 

7 Αστυπάλαια (ΚΑΠΛ) 

8 Μυτιλήνης (ΚΑΜΤΕ) 

9 Λήµνου (ΚΑΛΜΗ) 

10 Χανίων (ΚΑΧΝ∆) 

11 Κεφαλληνίας (ΚΑΚΦ) 

12 Ζακύνθου (ΚΑΖΑΣ) 

13 Σάµου (ΚΑΣΜ) 

14 Καβάλας (ΚΑΚΒΑ) 

15 Καλαµάτας (ΚΑΚΛ) 

16 Ιωαννίνων (ΚΑΙΩΠ) 

17 Χίου (ΚΑΧΙΟ) 

18 Μυκόνου (ΚΑΜΚ) 

19 Σκιάθου (ΚΑΣΚ) 

20 Κοζάνης (ΚΑΚΖΦ) 

21 Καστοριάς (ΚΑΚΤΑ) 

22 Καρπάθου (ΚΑΚΠ) 

23 Σαντορίνης (ΚΑΣΡ) 

24 Κυθήρων (ΚΑΚΘΩ) 

25 Μήλου (ΚΑΜΛ) 

26 Σκύρου (ΚΑΣΥ) 

27 Νέας Αγχιάλου (ΚΑΝΑ) 

28 Ακτίου (ΚΑΑΚ) 

29 Πάρου (ΚΑΠΑ) 

30 Σύρου (ΚΑΣΟΒ) 

31 Αράξου (ΚΑΑΞ) 

32 Νάξου (ΚΑΝΞ) 

33 Καλύµνου (ΚΑΚΜ) 

34 Ικαρίας (ΚΑΙΡ) 

35 Πάχη Μεγάρων (Μ.Ε.Γ.Α.Π.) 

36 ∆ηµοτικός Αερολιµένας Καστελόριζου (∆ΑΖΟ) 

37 ∆ηµοτικός Αερολιµένας Κάσου (∆ΑΚΑ) 

38 ∆ηµοτικός Αερολιµένας Λέρου (∆ΑΛΕ) 

39 ∆ηµοτικός Αερολιµένας Σητείας (∆ΑΣΤ) 
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Β) Τεχνικές προδιαγραφές για ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (PROJECTORS). 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

B1. Γενικά    

B1.1 Είδος προς προµήθεια. 

ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

(PROJECTORS) 

  

B1.2 Αριθµός τεµαχίων. 

Να υπάρχει η δυνατότητα να κατακυρωθεί η ζητούµενη 

ποσότητα 

για µεγαλύτερο ή µικρότερο αριθµό µε βάση το Ν.4412/2016. 

5   

B1.3 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο του προσφερόµενου 

συστήµατος. 
ΝΑΙ   

B1.4 Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR ΝΑΙ   

B2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

B2.1 Τεχνολογία Προβολής 3LCD ΝΑΙ   

B2.2 Ευκρίνεια Full HD ΝΑΙ   

B2.3 Φυσική Ανάλυση 1920 x 1080 ΝΑΙ   

B2.4 Ελάχιστη ∆ιαγώνιος Οθόνης 30 ίντσες ΝΑΙ   

B2.5 Μέγιστη ∆ιαγώνιος Οθόνης 300 ίντσες ΝΑΙ   

B2.6 Αντίθεση 60000:1 ΝΑΙ   

B2.7 Φωτεινότητα 2500 Ansi Lumens ΝΑΙ   

B2.8 Θόρυβος 37dB ΝΑΙ   

B2.9 Ελάχιστη Εστιακή Απόσταση 1,8 εκατοστά ΝΑΙ   

B2.10 Μέγιστη Εστιακή Απόσταση 2,9 µέτρα ΝΑΙ   

B2.11 Απόσταση Προβολής 2,35 - 3,82 µέτρα ΝΑΙ   

B2.12 ∆ιάρκεια Ζωή Λάµπας  4500 ώρες ΝΑΙ   

B2.13 Εγγύηση Λάµπας 36 µήνες ή 3000 ώρες ΝΑΙ   

B2.14 Είσοδος HDMI ΝΑΙ   

B2.15 Λοιπές Συνδέσεις USB ΝΑΙ   

B2.16 WiFi ενσωµατωµένο ΝΑΙ   

B2.17 Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ   

Β3. Παράδοση - Εγγύηση    

Β3.1 Εγγύηση του προσφερόµενου εξοπλισµού απευθείας από τον 

κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών µε 
επιτόπια 

(on site) υποστήριξη την επόµενη εργάσιµη ηµέρα (NBD). 

Η προσφερόµενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να 

πιστοποιείται 
και γραπτώς µε τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισµού.  

ΝΑΙ   

Β3.2 Τόπος παράδοσης θα είναι οι αποθήκες του Λογιστικού-

Εφοδιαστικού Κέντρου (ΛΕΚ) της Υ.Π.Α. 

ΝΑΙ   

Β3.3 Έναρξη παράδοσης των µηχανηµάτων:  εντός 10 εργάσιµων ηµερών, 

αρχόµενων από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Χρόνος οριστικής (ποσοτικής-ποιοτικής) παραλαβής του 

συνόλου των µηχανηµάτων:  εντός 10 εργάσιµων ηµερών, 

αρχόµενων από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

ΝΑΙ   
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Γ)  Προδιαγραφές Συντήρησης Εκτυπωτών, Σαρωτών και FAX για όλη την Υ.Π.Α. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Γ1. Γενικά    

Γ1.1 Αφορά την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής 
συντήρησης των εκτυπωτών, πολυµηχανηµάτων, σαρωτών και φαξ 

που λόγο της πολυµορφίας τους, των πολλών κατασκευαστών, αλλά 

και πολλών µοντέλων ανά κατασκευαστή, απαιτεί εξειδικευµένη 

γνώση. 

ΝΑΙ   

Γ1.2 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισµό για την 

ανωτέρω εργασία και θα πρέπει να τηρεί ότι ορίζει η κείµενη 

νοµοθεσία στα πλαίσια της ασφάλειας από κινδύνους, κατά τη 

διάρκεια 

της εκτέλεσης αυτής. 

ΝΑΙ   

Γ1.3 Η Υπηρεσία διαθέτει τον ακόλουθο µηχανογραφικό εξοπλισµό και ο 

ανάδοχος θα αναλάβει για τρία (3) έτη, την παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης-επισκευής του παρακάτω µηχανογραφικού εξοπλισµού, 

επισηµαίνεται δε ότι θα προβεί και ο ίδιος στην καταγραφή του 

εξοπλισµού, προ της υπογραφής της σύµβασης και σε περίπτωση που 

εκ παραδροµής δεν έχει περιληφθεί κάποιο µηχάνηµα στον παρακάτω 

πίνακα, αποδέχεται και συµφωνεί να παρέχει ανεπιφύλακτα τις 
προαναφερόµενες υπηρεσίες. 

ΝΑΙ   

Γ1.4 Την, ανά µήνα, επιθεώρηση, ρύθµιση, προληπτική και επανορθωτική 

συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών, µε σκοπό την καλή λειτουργία 

των Εκτυπωτών Σαρωτών και FAX όλης της Υ.Π.Α. 

ΝΑΙ   

Γ1.5 Επί τόπου παροχή υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις της Υ.Π.Α. θα 

γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό του αναδόχου, που θα παρέχει 
την εργασία που απαιτείται για να διατηρούνται σε καλή κατάσταση 

λειτουργίας οι συσκευές που θα καλύπτονται από τη σύµβαση. 

ΝΑΙ   

Γ1.6 Τυχόν οδοιπορικά έξοδα καθώς και έξοδα µεταφοράς του 

µηχανήµατος σε περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να 

αποκατασταθεί στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού βαρύνουν 

τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

Γ2. Τεχνικές Απαιτήσεις    

Γ2.1 Ξεµπλοκάρισµα χαρτιού, Ρυθµίσεις, Προγραµµατισµός, Εγκατάσταση 

- Απεγκατάσταση ανταλλακτικών, όπως ενδεικτικά: ροδάκια κασέτας, 
ροδάκια, bypass, ταινία οπτικού σήµατος, γυάλινα & πλαστικά µέρη 

(τζάµι, λάµπες), ιµάντας του αυτόµατου τροφοδότη, κασέτες, 
ηλεκτρικά και µηχανικά µέρη κίνησης (γρανάζια κίνησης, κουζινέτα, 

άξονες, ιµάντες, συρµατόσχοινα) και ότι άλλο προκύψει για την καλή 

λειτουργία των µηχανηµάτων εκτός των αναλώσιµων υλικών 

(cartridge, toner, drum, χαρτί εκτύπωσης). 

ΝΑΙ   

Γ2.2 Κάθε συσκευή η οποία παρουσιάζει ελαττωµατική-προβληµατική 

λειτουργία θα επισκευάζεται άµεσα. 

ΝΑΙ   

Γ2.3 Την αντικατάσταση των χαλασµένων και εκτός λειτουργίας 
µηχανηµάτων µε αντίστοιχα, µέχρι την επιδιόρθωση και 
αποκατάσταση της λειτουργίας τους. 

ΝΑΙ   

Γ2.4 Σε περίπτωση που κάποιο µηχάνηµα παρουσιάσει βλάβη µέσα στο 

µήνα, εκτός του καθορισµένου service, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ανταποκριθεί άµεσα (εντός εικοσιτετραώρου) για την επισκευή του 

όσες φορές χρειαστεί και χωρίς επιπλέον χρέωση. 

ΝΑΙ   
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Μηχανήµατα Αεροδροµίων 
 

Α. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

 

Α/Α 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α 

  ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ   

1 CANON IMAGERUNNER 1133F 1 ΚΩΣ 

2 CANON MP-230 1 ΙΚΑΡΙΑ 

3 CANON MX-300 1 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

4 CANON PIXMA LG-2450 1 ΡΟ∆ΟΣ 

5 CANON PIXMA MP-250 1 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

6 CANON PIXMA ΙΧ-4000 1 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

7 EPSON ACULASER C8600 7 

ΚΑΒΑΛΑ 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

ΣΗΤΕΙΑ 

ΣΚΥΡΟΣ 

2: ΡΟ∆ΟΣ 

8 EPSON ACULASER M2000 5 

KAXIO 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

9 EPSON ALM-200 1 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 

12 EPSON EPL-6200 22 

2: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΧΙΟΣ 

ΚΥΘΗΡΑ 

ΚΑΣΟΣ 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 

2: ΣΥΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 

ΑΡΑΞΟΣ 

ΣΗΤΕΙΑ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

ΣΑΜΟΣ 

ΛΕΡΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΣΚΥΡΟΣ 

2: ΧΑΝΙΑ 

2: ΡΟ∆ΟΣ 
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13 EPSON L110 1 ΚΑΒΑΛΑ 

14 EPSON LQ-300+II 2 

ΣΗΤΕΙΑ 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

16 EPSON LQ-590 36 

ΚΟΖΑΝΗ 

ΧΙΟΣ 

3: ΚΑΒΑΛΑ 

ΚΥΘΗΡΑ 

2: ΚΑΣΟΣ 

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 

2: ΚΑΡΠΑΘΟΣ 

3: ΣΑΜΟΣ 

3: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

2: ΛΗΜΝΟΣ 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 

ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

ΙΚΑΡΙΑ 

2: ΣΗΤΕΙΑ 

2: ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

2: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

ΣΚΥΡΟΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

2: ΧΑΝΙΑ 

2: ΡΟ∆ΟΣ 

17 EPSON LX-1170 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 

18 EPSON LX-300 4 

ΚΑΒΑΛΑ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

ΚΩΣ 

ΡΟ∆ΟΣ 

19 EPSON M2300 1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

20 EPSON STYLUS D78 1 ΚΩΣ 

21 EPSON STYLUS PHOTO R245 1 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

22 EPSON SX100 1 ΣΑΜΟΣ 

23 EPSON WF3620 1 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 

24 Hewlett-Packard 4255 1 ΑΡΑΞΟΣ 

25 Hewlett-Packard 6500Α 1 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

26 Hewlett-Packard 6540 1 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

27 Hewlett-Packard C4280 3 

ΣΗΤΕΙΑ 

ΚΩΣ 
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

28 Hewlett-Packard C4780 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

29 Hewlett-Packard CP1025 1 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

30 Hewlett-Packard CP3505 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 

31 Hewlett-Packard DESKJET 1015 2 

ΣΑΜΟΣ 

ΣΗΤΕΙΑ 

32 Hewlett-Packard DESKJET 1220C 2 

ΚΑΒΑΛΑ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

33 Hewlett-Packard DESKJET 1510 1 ΚΩΣ 

34 Hewlett-Packard DESKJET 2360 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

35 Hewlett-Packard DESKJET 2460 1 ΡΟ∆ΟΣ 

36 Hewlett-Packard DESKJET 2645 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

37 Hewlett-Packard DESKJET 5550 2 

ΚΟΖΑΝΗ 

ΣΑΜΟΣ 

38 Hewlett-Packard DESKJET 6620 1 ΚΩΣ 

39 Hewlett-Packard DESKJET 6940 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 

40 Hewlett-Packard DESKJET 710C 6 

KAZΑΣ 

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 

ΛΗΜΝΟΣ 

ΣΗΤΕΙΑ 

ΣΑΜΟΣ 

ΑΚΤΙΟ 

42 Hewlett-Packard DESKJET 930C 13 

2: ΚΑΒΑΛΑ 

ΣΑΜΟΣ 

2: ΛΗΜΝΟΣ 

2: ΣΗΤΕΙΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

2: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

2: ΡΟ∆ΟΣ 

43 Hewlett-Packard K8600 1 ΑΡΑΞΟΣ 

44 Hewlett-Packard LASERJET 1020 1 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

45 Hewlett-Packard LASERJET 1022 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

46 Hewlett-Packard LASERJET 1150 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 

47 Hewlett-Packard LASERJET 1606 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

48 Hewlett-Packard LASERJET 2100 1 ΚΩΣ 

49 Hewlett-Packard LASERJET 2515 2 

ΣΑΜΟΣ 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 

50 Hewlett-Packard LASERJET 3505Μ 1 ΡΟ∆ΟΣ 
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51 Hewlett-Packard LASERJET CP3505 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

52 Hewlett-Packard LASERJET M1120 2 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

ΧΑΝΙΑ 

53 Hewlett-Packard LASERJET P1005/6 3 

2: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

54 Hewlett-Packard LASERJET P1100/2 6 

ΛΗΜΝΟΣ 

ΑΡΑΞΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

55 Hewlett-Packard LASERJET P2014 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

57 Hewlett-Packard LASERJET Μ1132MFP 1 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

58 Hewlett-Packard OFFICEJET 3680 2 2: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

59 Hewlett-Packard OFFICEJET 4580 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 

60 Hewlett-Packard OFFICEJET 470 1 ΣΗΤΕΙΑ 

61 Hewlett-Packard OFFICEJET 6000 1 ΧΑΝΙΑ 

62 Hewlett-Packard OFFICEJET 7612 1 ΣΗΤΕΙΑ 

63 Hewlett-Packard OFFICEJET H470 1 ΚΑΒΑΛΑ 

64 Hewlett-Packard OFFICEJET Κ5400 1 ΚΩΣ 

65 Hewlett-Packard PHOTOSMART C3180 1 ΚΑΒΑΛΑ 

66 KODAK DESKJET 710C 1 ΚΥΘΗΡΑ 

67 KYOCERA ECOSYS FS-2000D 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

68 LEXMARK CS310 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 

69 LEXMARK MS410DN 1 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

70 LEXMARK ΜΧ310DΝ 1 ΣΗΤΕΙΑ 

71 OKI B431DN 18 

ΚΟΖΑΝΗ 

ΚΥΘΗΡΑ 

ΣΑΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 

2: ΙΚΑΡΙΑ 

ΣΗΤΕΙΑ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

2: ΛΕΡΟΣ 

ΣΑΜΟΣ 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

ΚΩΣ 

ΑΚΤΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

2: ΧΑΝΙΑ 
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72 OKI B432DN 9 

ΚΑΒΑΛΑ 

2: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

2: ΠΑΡΟΣ 

4: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

73 OKI B6100 7 

ΚΑΒΑΛΑ 

ΠΑΡΟΣ 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 

ΣΗΤΕΙΑ 

ΑΚΤΙΟ 

ΧΑΝΙΑ 

ΡΟ∆ΟΣ 

74 OKI C531DN 4 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΧΑΝΙΑ 

ΡΟ∆ΟΣ 

75 OKI MB451 1 ΚΩΣ 

76 OKI MB-471W 1 ΡΟ∆ΟΣ 

77 OKI MC342 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

78 OKI MICROLINE 320 ELITE9 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

79 OKI MICROLINE 320 TURBO 2 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΡΟ∆ΟΣ 

80 OKI MICROLINE 3320 1 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

81 OKI MICROLINE 5591 3 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΑΒΑΛΑ 

82 SAMSUNG EXPRESS 2070F 2 

ΧΑΝΙΑ 

ΡΟ∆ΟΣ 

83 SAMSUNG EXPRESS M2675F 1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

84 SAMSUNG EXPRESS Μ2625 2 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΡΟ∆ΟΣ 

85 SAMSUNG ML-2165 2 2: ΚΑΡΠΑΘΟΣ 

86 SAMSUNG ML-2540 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 

87 SAMSUNG MLT-D116L 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 

88 SHARP R5320E DIGITAL 1 ΚΩΣ 

89 XEROX PHASER 3250 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

90 XEROX PHASER 6280 5 

ΧΙΟΣ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

2: ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

91 XEROX PHAZER 7760 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

92 XEROX WORKCENTER 6505 1 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 
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Β. FAX 

 

Α/Α 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α 

  ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX   

1 

BROTHER MFC-9070 6 

KAXIO 

ΣΥΡΟΣ 

ΑΡΑΞΟΣ 

ΣΗΤΕΙΑ 

ΑΚΤΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

2 

BROTHER TN-8000 2 

ΚΥΘΗΡΑ 

ΛΗΜΝΟΣ 

3 
CANON B215C 1 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

4 

CANON L-2000 3 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΡΟ∆ΟΣ 

5 
CANON L-300 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

6 

CANON L-360 31 

ΚΟΖΑΝΗ 

ΧΙΟΣ 

2: ΚΑΒΑΛΑ 

ΣΑΜΟΣ 

ΚΑΣΟΣ 

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 

ΣΑΜΟΣ 

2: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

ΠΑΡΟΣ 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 

ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

2: ΙΚΑΡΙΑ 

2: ΣΗΤΕΙΑ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

2: ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

2: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΩΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

ΣΚΥΡΟΣ 

ΑΚΤΙΟ 

3: ΡΟ∆ΟΣ 

ΧΑΝΙΑ 

7 
CANON L-380 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

8 
Hewlett-Packard LASER 1319 1 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 
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9 
KONICA PAGEPRO 1390MF 1 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

10 
PANASONIC KXFL-421 1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

11 
PANASONIC KXFP-205GR 1 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

12 
PHILIPS PPF-632 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

13 
SAMSUNG SF-650 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 

 

Γ. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 

 

Α/Α 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α 

  ΦΩΤ/ΚΩΝ   

1 GESTETNER AFICIO 4532 3 

ΣΥΡΟΣ 

2: ∆ΑΑ 

3 KONICA-MINOLTA BIZHUB 163 1 ΝΑΞΟΣ 

5 KONICA-MINOLTA BIZHUB 7135 6 

ΚΑΒΑΛΑ 

ΚΥΘΗΡΑ 

ΣΑΜΟΣ 

ΛΗΜΝΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΑΚΤΙΟ 

6 KONICA-MINOLTA EP-1080CS PRO 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

7 LEXMARK MX-310DN 1 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

8 LEXMARK X656DE 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

10 RICOH AFICIO 2045 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 

11 RICOH AFICIO MP-5000B 4 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΡΟ∆ΟΣ 

12 SAMSUNG EXPRESS K460FW 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

13 SHARP AR-5415 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

14 TOSHIBA E-STUDIO 305 1 ΧΙΟΣ 

15 XEROX 220ML1610 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 

16 XEROX WORKCENTRE 5325 1 ΧΑΝΙΑ 

17 XEROX WORKCENTRE 5645 2 

ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

ΡΟ∆ΟΣ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ : 310 
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Μηχανήµατα Κεντρικής Υπηρεσίας & Περιφερειακών Μονάδων Υ.Π.Α. 
 

 

Α. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

 

Α/Α 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α 

  ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ   

1 CANON IMAGERUNNER 2520 1 ΠΡΟΠΕ 

2 CANON MP-210 1 ∆ΑΑ 

3 CANON PIXMΑ MP210 1 ∆ΑΑ/ΤΛ 

4 EPSON ACULASER C8600 6 

∆17 

ΚΗΕΜΣ 

4: ΚΕΠΑΘΜ/Α2 

5 EPSON ACULASER M2000 26 

2: ΚΕΠΑΘ/Α3 

∆22 

∆1 

2: ∆ΤΣ/ΣΤ 

2: ∆20 

∆ΑΑ/ΗΛ 

2: ∆21 

ΚΕΠΑΘ/Α1 

3: ∆ΤΥ/∆8/Α 

ΚΗΕΜΣ 

∆10 

2: ∆2/∆ 

∆6/Α 

2: ∆9/Α 

ΛΕΚ+1∆11 +1. ∆3 

6 EPSON EPL-6200 11 

2: ∆17 

∆20 

2: ∆ΑΑ/ΗΛ+ 1. ∆3 

5: ΚΕΠΑΘΜ/Α2 

7 EPSON LQ-570 7 6.ΚΕΠΑΘ/Α2            1.ΛΕΚ 

8 EPSON LQ-590 15 

ΚΗΕΜΣ 

ΛΕΚ 

13: ΚΕΠΑΘΜ/Α2 

9 EPSON LQ-300 8 ΛΕΚ 

10 EPSON LX-350 6 

∆ΑΑ 

∆ΑΑ/ΤΛ 
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∆ΑΑ/ΗΛ 

11 EPSON STYLUS S21 INKJET 1 ΚΕΠΑΘ/Α2 

12 EPSON WF-2520 1 ΚΕΠΑΘ/Α2 

13 Hewlett-Packard P2035 3 

2: ∆ΑΑ/ΤΛ 

∆ΤΥ/∆8/Α 

14 Hewlett-Packard CM1015 MFP DN 1 ∆ΤΣ/ΣΤ 

15 Hewlett-Packard CP2025 1 ΚΗΕΜΣ 

16 Hewlett-Packard DESIGNJET T-1100 1 ∆ΤΥ/∆8/Α 

17 Hewlett-Packard DESKJET 1220C 4 

2: ∆ΤΣ/ΣΤ 

∆21 

ΚΗΕΜΣ 

18 Hewlett-Packard DESKJET 1280 1 ΚΕΠΑΘ/Α2 

19 Hewlett-Packard DESKJET 5940 1 ΚΕΠΑΘ/Α2 

20 Hewlett-Packard DESKJET 6940 1 ∆9/Α 

21 Hewlett-Packard DESKJET 6980 1 ΚΕΠΑΘ/Α1 

22 Hewlett-Packard DESKJET 710C 8 

ΚΕΠΑΘ/Α3 

∆1 

2: ∆ΤΣ/ΣΤ 

∆21 

ΚΕΠΑΘΜ/Α2 

2: ΛΕΚ 

23 Hewlett-Packard DESKJET 880C 1 ∆17 

24 Hewlett-Packard DESKJET 930C 17 

∆ΑΑ 

ΚΕΠΑΘΜ/Α3 

∆17 

2: ∆ΤΣ/ΣΤ 

∆21 

3: ΚΕΠΑΘΜ/Α1 

2: ∆ΤΥ/∆8/Α 

2: ΚΕΠΑΘΜ/Α2 

∆9/Α 
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2: ΛΕΚ  +1   ∆11   

25 Hewlett-Packard DESKJET 980CΧΙ 1 ∆ΤΥ/∆8/Α 

26 Hewlett-Packard LASERJET 1000 1 ∆ΤΥ/∆8/Α 

27 Hewlett-Packard LASERJET 1005/6 3 

∆2/Β 

∆ΑΑ 

ΛΕΚ 

28 Hewlett-Packard LASERJET 1160 1 ∆ΤΥ/∆8/Α 

29 Hewlett-Packard LASERJET 2055D 6 

∆ΑΑ/ΗΛ 

2: ΚΕΠΑΘΜ/Α1 

3: ΣΠΟΑ/ΣΤ 

30 Hewlett-Packard LASERJET 2100 3 3: ∆ΑΑ/ΗΛ 

31 Hewlett-Packard LASERJET 2300 1 ∆ΑΑ 

32 Hewlett-Packard LASERJET 3030 1 ∆ΤΥ/∆8/Α 

33 Hewlett-Packard LASERJET 3800 1 ∆ΑΑ/ΗΛ 

38 Hewlett-Packard LASERJET 4050 1 ∆ΑΑ 

39 Hewlett-Packard LASERJET CP3505Ν 2 2: ∆ΑΑ/ΗΛ 

40 Hewlett-Packard LASERJET P1100/2 4 

∆ΑΑ/ΤΛ 

ΚΕΠΑΘΜ/Α1 

2: ∆9/Α 

41 Hewlett-Packard LASERJET P2014 1 ∆ΤΥ/∆8/Α 

42 Hewlett-Packard LASERJET P2055 1 ∆17 

43 Hewlett-Packard 

LASERJET Pro 

2 ∆ΑΑ MFP M476DN 

44 Hewlett-Packard OFFICEJET 6500E 1 ΓΡ. ∆/ΤΟΥ 

45 Hewlett-Packard OFFICEJET 6830 1 ∆2/Β 

46 Hewlett-Packard OFFICEJET 7610 1 ∆19 

47 Hewlett-Packard OFFICEJET 895CXI 7 

∆17 

6: ∆ΑΑ/ΗΛ 

48 Hewlett-Packard PHOTOSMART C4180 3 ΛΕΚ 

50 LEXMARK E260DN 4 ΚΕΠΑΘ/Α2 

51 LEXMARK E340 2 ΚΕΠΑΘ/Α2 

52 LEXMARK P3120 1 ∆ΑΑ 

53 LEXMARK X7350 1 ΚΕΠΑΘ/Α2 

54 ΟΚΙ C9655DN 1 ΛΕΚ 

55 OKI B431DN 39 

2: ΚΕΠΑΘ/Α3 

∆22 

2: ∆17 

ΠΣΕΑ 
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∆1 

∆19 

∆ΤΣ/ΣΤ 

∆20 

∆18 

∆21 

ΚΕΠΑΘ/Α1 

∆ΤΥ/∆8/Α 

ΣΠΟΑ/ΣΤ 

ΚΗΕΜΣ 

∆10 

∆6/Α 

ΚΕΠΑΘ/Α2 

2∆9/Α+4∆11+1∆3 

56 OKI B432DN 25 

∆ΑΑ 

2: ΚΕΠΑΘΜ/Α3 

∆17 

2: ∆20 

∆21 

ΚΕΠΑΘΜ/Α1 

2: ∆ΤΥ/∆8/Α 

ΓΡ. ∆/ΤΟΥ 

ΓΡ. ΤΥΠΟΥ 

ΓΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ 

∆10 

2: ∆13/Α 

2  ∆2/Β/Α 

3ΛΕΚ+2∆11+1∆3 

57 OKI B6100 46 

2: ΠΡΟΠΕ 

2: ΚΕΠΑΘΜ/Α3 

3: ∆17 

ΠΣΕΑ 

2: ∆1 

4: ∆ΤΣ/ΣΤ 

2: ∆ΑΑ/ΤΛ 

2: ∆20 

3: ∆21 

ΚΕΠΑΘΜ/Α1 

3: ∆ΤΥ/∆8/Α 

2: ∆9/Α 

4: ΣΠΟΑ/ΣΤ 

4: ΚΗΕΜΣ 
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2: ∆10 

3: ∆2 

3: ΛΕΚ+ 3 ∆11+1.∆3 

58 OKI C531DN 28 

∆1 

2: ∆ΤΣ/ΣΤ 

∆20 

∆18 

∆21 

ΣΠΟΑ/ΣΤ 

ΚΗΕΜΣ 

ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ 

∆10 

4: ΛΕΚ 

2: ∆9/Α 

∆2/Β 

4: ∆13/Α 

2: ∆2/∆+1 ∆3 

3: ΚΕΠΑΘΜ/Α2 

61 ΟΚΙ MICROLINE 393 ΕLΙΤΕ 1 ΛΕΚ 

62 OKI MICROLINE 5590/1 17 

14: ΚΕΠΑΘ/Α2 

3: ΛΕΚ 

63 PANASONIC DP-8016P 1 ΚΗΕΜΣ 

64 P-TOUCH 7000/8000 1 ΚΕΠΑΘΜ/Α2 

65 SAMSUNG C410W 1 ∆2/Β 

66 SAMSUNG CLX-6260FD 1 ∆2/Β 

67 XEROX PHASER 6280 24 

ΕΕΑΑ 

∆1 

2: ∆ΤΣ/ΣΤ 

∆ΤΥ/∆8/Α 

ΓΡ. ∆/ΤΟΥ 

2: ΓΡ. ΓΕΝΙΚΩΝ 

2: ΚΗΕΜΣ 

2: ∆10 

2: ∆6/Α 

3: ∆2/∆ 

4: ΛΕΚ + 3 ∆11 

68 XEROX PHAZER 7760DN PS 3 

∆ΤΥ/∆8/Α 

∆10 

ΠΣΕΑ 
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Β. FAX 

 

Α/Α 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α 

  ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX   

1 BROTHER MFC-9070 8 

∆17 

∆ΑΑ/ΗΛ 

3: ∆ΤΣ/ΣΤ 

ΚΕΠΑΘΜ/Α1 

∆9/Α 

ΛΕΚ 

2 CANON L-150 3 3: ∆ΑΑ 

3 CANON L-360 67 

2: ∆ΑΑ 

ΠΡΟΠΕ 

4: ΕΕΑΑ 

4: ΚΕΠΑΘ/Α3 

∆22 

∆17 

ΠΣΕΑ 

2: ∆1 

∆19 

5: ∆ΤΣ/ΣΤ 

4: ∆ΑΑ/ΤΛ 

3: ∆20 

∆18 

3: ∆ΑΑ/ΗΛ 

2: ∆21 

2: ∆ΤΥ/∆8/Α 

2: ΣΠΟΑ/ΣΤ 

ΓΡ. ∆/ΤΟΥ 

2: ΓΡ. ΓΕΝΙΚΩΝ 

2: ΚΗΕΜΣ 

3: ∆10 

2: ∆13/Α 

∆6/Α 

∆4 

ΚΕΠΑΘ/Α2 

3: ∆9/Α 

6ΛΕΚ+5∆11+1∆3 

4 SAMSUNG XPRESS M2070F 2 ∆11 
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Γ. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 

 

Α/Α 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α 

  ΦΩΤ/ΚΩΝ   

1 CANON PC880 1 ∆ΤΣ/ΣΤ 

2 CANON iR 1530 1 ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ 

3 KONICA MINOLTA  CSPRO EP2010 3 

∆10 

2: ∆13/Α 

4 KONICA MINOLTA BIZHUB 283 1 ΛΕΚ 

5 KONICA MINOLTA BIZHUB 7135 11 

∆1 

∆20 

∆ΑΑ/ΗΛ 

∆ΤΥ/∆8/Α 

ΣΠΟΑ/ΣΤ 

ΚΗΕΜΣ 

∆10 

∆2/Β 

2: ∆9/Α + 1. ∆11 

6 KONICA MINOLTA BIZHUB C224E 1 ΚΕΠΑΘ/Α2 

7 KONICA MINOLTA BIZHUB C454E 3 

∆6/Α 

∆9/Α + 1. ∆11 

8 KONICA MINOLTA PAGEPRO 1300W 1 ∆ΤΥ/∆8/Α 

9 KYOCERA TASKALFA 300ci 1 ΓΡ. ΤΥΠΟΥ 

10 RICOH AFICIO C3500 1 ∆9/Ε 

11 RICOH AFICIO MP-5000B 4 

ΕΕΑΑ 

2: ∆ΤΣ/ΣΤ 

ΚΕΠΑΘΜ/Α1 

12 SAMSUNG XPRESS Μ-2070 5 

∆21 

2: ΚΕΠΑΘΜ/Α2 

ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΕΚ 

13 SAMSUNG XPRESS Μ-2875FD 1 ∆21 

14 XEROX WORKCENTRE 5645 6 

ΚΕΠΑΘΜ/Α3 

∆ΤΥ/∆8/Α 

∆13/Α 

∆9/Α+1∆11+1∆3 

15 HP DESIGNJET 500PLUS 1 ∆3 
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Υ.Π.Α. (Κεντρική Υπηρεσία) 
 

 

1 ΜΗΧΑΝΗΜΑ OFFSET SAKURAI 1 

2 ΜΗΧΑΝΗΜΑ OFFSET AB DILK 9810 1 

3 ΤΑΧΥΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ DUPLO DP-U950 1 

4 ΤΑΧΥΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ DUPLO DP-460H 1 

5 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH C3500 1 

6 ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΤΗΣ HORIZON VAC-100 1 

7 ΚΟΠΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΥ ORIGINAL PERFECTA 1 

8 ΚΟΠΤΙΚΟ AUTO-MINABINDA 1 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ : 490 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΣΣΤΤ ΄́   

  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………… 

ΕΥΡΩ………………… 
 

-Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ ……………………… υπέρ της εταιρείας ………………………… ∆/νση ……………, µε 
Α.Φ.Μ. ……..………………, για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό της 
……………………………… για την προµήθεια ………………………. σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 

…………………... διακήρυξη. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 

 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 
µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………………………, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 
απέναντί µας καµία ισχύ. 

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  
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ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…………………… 

ΕΥΡΩ………………… 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ ………………………………………στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ 

της εταιρείας ………………….… ∆/νση ……………….., µε Α.Φ.Μ. ……………… για την καλή 

εκτέλεση από αυτήν των όρων της ………………….. (αριθµός και τίτλος) Σύµβασης που θα υπογράψει 
µαζί σας για την προµήθεια ………………………………… (αρ. απόφασης κατακύρωσης 
……………) και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συµβατικής προ ΦΠΑ αξίας………………… 

ΕΥΡΩ αυτής. 
 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 

 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 
µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………………………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 
απέναντί µας καµία ισχύ. 

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος δύο (2) µήνες πλέον του συµβατικού χρόνου παράδοσης, 
όπως σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  
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ΙΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  

 

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                             ΕΥΡΩ……………………………….. 

 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ………………………    

ΕΥΡΩ   …………. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ ……………… (και ολογράφως) ………….……….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η 

υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας …………………….., ∆\νση…………………………, µε Α.Φ.Μ. 

…………………………, για τη λήψη προκαταβολής ίσης µε το ..…… %, της συµβατικής αξίας προ 

ΦΠΑ ……………. ΕΥΡΩ της ………………….. (αριθµός και τίτλος) Σύµβασης, που υπέγραψε µαζί 
σας η εν λόγω εταιρεία για τη προµήθεια …..…………………….. (αρ. απόφασης κατακύρωσης 
…………), πλέον τόκων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 72, παρ. δ του Ν. 4412/16.  

 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε 
(5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 

 
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

ΑΔΑ: Ω77Κ465ΧΘΞ-3ΙΤ





 

ΙV. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                     Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ………………… 

ΕΥΡΩ………………… 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ …………………… στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας 
………………………………, ∆/νση …………………………, µε ΑΦΜ ………………………, για την 

καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της µε αριθµό …………….. Σύµβασης που 

υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προµήθεια …………………… (αρ. απόφασης 
κατακύρωσης ………….) και το οποίο ποσό καλύπτει το 3% της συµβατικής προ ΦΠΑ αξίας εκ 

…………… ΕΥΡΩ αυτής. 
 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 

 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 
µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
 

Η παρούσα ισχύει µέχρι ………………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας 
καµία ισχύ. 

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον δύο (2) µήνες του χρόνου εγγύησης καλής 
λειτουργίας της Σύµβασης, όπως σχετικά αναφέρεται στο Παράρτηµα ∆’ της ∆ιακήρυξης.  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΖΖ ΄́   

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                        

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                

  

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ   ΝΝ
οο
    

  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΕΤΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ Υ.Π.Α. 

 

Στο Ελληνικό σήµερα την ………………………, ηµέρα ……………………, του έτους 2018 

στα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Βασ. Γεωργίου 1, Ελληνικό, οι 
υπογεγραµµένοι, αφενός, ο ∆ιοικητής, κ. …………………………… που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά 

του αυτή, µε βάσει τις κείµενες διατάξεις, το Ελληνικό ∆ηµόσιο και αφετέρου η εταιρεία 

………………………… νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον κ. .…………………… συµφώνησαν και 
συναπεδέχθησαν τα εξής : 

 

Ύστερα από διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού σε ευρώ (∆ιακήρυξη Αρ. 

20/2018) για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού και την τριετή συντήρηση/τεχνική 

υποστήριξη µηχανηµάτων γραφείου των οργανικών µονάδων της ΥΠΑ, κατακυρώθηκε η ανωτέρω 

προµήθεια στην εταιρεία «…………………………» σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ∆11/Ε/……….…… 

απόφαση. 

1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : ∆Ο∆/25012/6202/Φ.Αν./17-04-2018 

Αριθµός Καταχώρησης : 34485 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής 

2. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : ∆Ο∆/24892/6151/Φ.Αν./11-04-2018 

Αριθµός Καταχώρησης : 34459 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής 
 

3. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ∆11/Α/9141/4558/30-04-2018  

 
Κατόπιν τούτου ο κος ……………………… µε την ανωτέρω ιδιότητά του, αναθέτει στην 

εταιρεία «…………………….….», που στο εξής θα ονοµάζεται στην παρούσα σύµβαση 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ», την υπόψη προµήθεια που αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 1 την οποία αυτή 

αναλαµβάνει µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο    

     ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙ∆ΟΣ - ΑΞΙΑ 
 

Η ποσότητα, τα είδη και η τιµή της προµήθειας ορίζονται ως κάτωθι: 

Είδος Ποσότητα Τιµή ανά µονάδα Σύνολο 

  
 

€ …………..… 

 

€ …….……… 

  
Πλέον Φ.Π.Α. 24%:  

  

  Σύνολο µε Φ.Π.Α.  

  Μείον κρατήσεις  
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  ΕΑ∆ΗΣΥ (0,06216 %) : 

  Μείον κρατήσεις 
∆ηµοσίου (0,02072 %) : 

 

  Μείον κρατήσεις 
Α.Ε.Π.Π. 

(0,06216 %) : 

 

  Σύνολο στον δικαιούχο :  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Το τεχνικό µέρος της Σύµβασης αποτελούν οι τεχνικές προδιαγραφές σε συνδυασµό µε την 

προσφορά της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ και ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  …… είναι αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Πολυµηχανήµατα 

Α) Για την Κεντρική Υπηρεσία & Λοιπές Μονάδες Νοµού Αττικής τόπος παράδοσης θα είναι οι 
αποθήκες του Λογιστικού-Εφοδιαστικού Κέντρου (ΛΕΚ) της Υ.Π.Α. 

Β) Για τους Αερολιµένες τόπος παράδοσης θα είναι ο εκάστοτε Αερολιµένας. 
 

Μηχανές προβολής 
Οι αποθήκες του Λογιστικού-Εφοδιαστικού Κέντρου (ΛΕΚ) της Υ.Π.Α.  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Εντός 10 εργάσιµων ηµερών, αρχοµένων από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Πολυµηχανήµατα 

Χρόνος οριστικής (ποσοτικής-ποιοτικής) παραλαβής του συνόλου των µηχανηµάτων: 2 µήνες από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 

Μηχανές προβολής 
Χρόνος οριστικής (ποσοτικής-ποιοτικής) παραλαβής του συνόλου των µηχανηµάτων:  εντός 10 

εργάσιµων ηµερών, αρχόµενων από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΣ 
 

Η πληρωµή της αξίας των ειδών όπως αυτή αναλύεται στο άρθρο 1
ο
, θα γίνει µε την έκδοση 

χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο όνοµα της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ σε βάρος των πιστώσεων του 

τακτικού προϋπολογισµού ΥΠΑ έτους 2018, 2019, 2020, µετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική 

παραλαβή του υλικού, βάσει του σχετικού πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής 
παραλαβής της αρµόδιας επιτροπής ΥΠΑ (ή σύµφωνα µε τους όρους πληρωµής της Προσφοράς όπως 
προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 1.2.2.2.1 της ∆ιακήρυξης). 
 

Για την πληρωµή του αναδόχου, πέραν του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής  : 
 
• Σχετικό παραστατικό διακίνησης αγαθών. 

• Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη. 

• Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν. 

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα της παράδοσης. 

• Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα της παράδοσης. 
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• Τον αριθµό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιµο της πληρωµής, 
πιστοποιούµενος είτε µε φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε µε έγγραφο της Τράπεζας. 

• Κάθε άλλο φορολογικό στοιχείο το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την ηµέρα της παράδοσης. 

 

Η προµήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις και φόρους : 
α) Ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (αρ. 4 του                   

Ν. 4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Ποσοστό 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016)  

γ) Ποσοστό 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016).  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
δ) Ποσοστό 4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες σαν προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (Ν. 2198/94 

άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994). 

 

(Σε περίπτωση λήψης προκαταβολής θα διαµορφωθεί σχετικό κείµενο). 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 

Για την καλή εκτέλεση και εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

παρούσα Σύµβαση η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ κατέθεσε την υπ’ αρ. …………………..…………… 

εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ………………………………. ποσού …………………………, 

ηµ/νίας……………….……. που αντιπροσωπεύει το 5% της αξίας της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ. 

 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στην προµηθεύτρια µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση 

των όρων της παρούσας Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παράσχει : 
Α) Για τα πολυµηχανήµατα εγγύηση του προσφερόµενου εξοπλισµού απευθείας από τον 

κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών µε επιτόπια (on site) υποστήριξη την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα (NBD).  

 

Β) Για τις µηχανές προβολής εγγύηση του προσφερόµενου εξοπλισµού απευθείας από τον 

κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών µε επιτόπια (on site) υποστήριξη την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα (NBD). 
 

Για την καλή λειτουργία των ειδών η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή που να καλύπτει το 3% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς το ΦΠΑ. 

 

Η εγγύηση αυτή θα κατατεθεί από την ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ στην Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας, ∆ιεύθυνση Οικονοµικού και Εφοδιασµού, Τµήµα Προµηθειών αµέσως µετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισµού, πριν από την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης της σύµβασης και θα ισχύει, πλέον δύο (2) µήνες του χρόνου εγγύησης καλής 
λειτουργίας της Σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 

Ως προς τα λοιπά θέµατα της παρούσας προµήθειας ισχύουν τα αναφερόµενα στην µε αρ. 

∆11/Ε/…………………..… απόφαση κατακύρωσης της οποίας η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ έλαβε γνώση και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και στην υπ’ αρ. 20/2018 ∆ιακήρυξη σε συνδυασµό µε την προσφορά της 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ. 
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Η Σύµβαση αυτή αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους 
συµβαλλόµενους σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα. 

 

Από τα τρία πρωτότυπα της Σύµβασης, τα δύο κατατέθηκαν στο αρµόδιο τµήµα της ΥΠΑ, το  

άλλο έλαβε η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ. 

 

        ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

 

 

 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

            
                ΓΙΑ ΤΗΝ  

        ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ 

 
 

ΑΔΑ: Ω77Κ465ΧΘΞ-3ΙΤ





 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΗΗ ΄́   

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Προµήθεια Πολυµηχανηµάτων 140   

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 91.000,00 

  ΦΠΑ 24% 21.840,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 112.840,00 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 

ΕΤΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

1 Χρέωση σελίδων 

εκτύπωσης τριετούς 
(3) σύµβασης των 140 

πολυµηχανηµάτων  

 

3.500.000 

 

 

  

3 

 

     ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 63.000,00 

    ΦΠΑ 24% 15.120,00 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  78.120,00 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Προµήθεια µηχανών προβολής (projectors) 5   

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 3.899,72 

  ΦΠΑ 24% 935,93 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.835,65 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 

ΕΤΗ 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

1 Τριετής (3) τεχνική 

υποστήριξη 800 φαξ & 

εκτυπωτικών 

επικράτειας 

 

800 

 

 

  

3 

 

     ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 84.000,00 

    ΦΠΑ 24% 20.160,00 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  104.160,00 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΤΗ  ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

1 Τριετής (3) τεχνική υποστήριξη 

µηχανηµάτων τυπογραφείου 

 3  

   ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 3.000,00 

  ΦΠΑ 24% 720,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.720,00 

 

ΑΔΑ: Ω77Κ465ΧΘΞ-3ΙΤ
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