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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΡΟΕΔΟΣ ΤΙΜΕΛΟΥΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥ. ΛΟΥΚΑΕΩΣ 14 
Τ.Κ. 11522                                      Αρ.Ρρωτ.9205 
ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΡΑΛΑΧΟΥΤΗΣ                                                       Αθήνα 12-6-2017 
ΤΗΛ: 210-6404206 
Fax:  210-6404644 

e-mail: a.mpalahoutis@efeteioathinon.gr 
 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΤΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΣΩΝ 

ΦΡΑΓΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΚΕΤΩΝ ΦΑΞ ΓΙΑ 

ΟΛΕ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 

ΕΦΕΣΕΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

 

Φορζασ: ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ανακζτουςα Αρχι: 
Τριμελισ Επιτροπι Διαχείριςθσ Επιχοριγθςθσ του  

Εφετείου Ακθνϊν 
Κριτιριο Αξιολόγθςθσ: Χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι  

Ημ/νία Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ: Τρίτθ  20 Ιουνίου 2017 

Τόποσ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ: 
Εφετείο Ακθνϊν Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14, 7οσ 

όροφοσ, γραφείο 1341 

Ρροχπολογιςμόσ Δαπάνθσ ζτουσ 2017: 
με Φ.Ρ.Α.:  

23.434,76 ευρϊ 
Γενικι περιγραφι ζργου: 

Ετιςια ςυντιρθςθ φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων 

και ςυςκευϊν ΦΑΞ για όλεσ τισ υπθρεςίεσ 

αρμοδιότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν 

ΚΑΕ 
02.01.0887.002 

Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων – 

ςυντιρθςθ μθχανϊν γραφείου 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ςυλλογισ εγγράφων ςφραγιςμζνων προςφορϊν για τθν ετιςια ςυντιρθςθ 

φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων και ςυςκευϊν φαξ, για όλεσ τισ υπθρεςίεσ που ανικουν 

ςτθν αρμοδιότθτα του Εφετείου Ακθνϊν, ιτοι: 1) Εφετείο Ακθνϊν, 2) Ειςαγγελία Εφετϊν 

Ακθνϊν, 3) Υποκθκοφυλακείο Ακθνϊν, 4) Υποκθκοφυλακείο Χαλανδρίου, 5) 

Ιατροδικαςτικισ Υπθρεςίασ Ακθνϊν, 6) Υπθρεςίασ Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Κοινωνικισ 

Αρωγισ Ακινασ, 7) Εταιρείασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν (Ε.Ρ.Α.Α.). 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΣΡΙΜΕΛΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

ΣΟΤ ΕΦΕΣΕΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 
Έρνληαο ππόςε: 
1.  Σηο δηαηάμεηο:  

α) Σνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213), «Εμνξζνινγηζµόο 
δηαδηθαζηώλ θαη επηηάρπλζε ηεο δηνηθεηηθήο δίθεο θαη  άιιεο δηαηάμεηο» όπσο 
ηξνπ. µε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4022/2011 (ΦΕΚ 219Α).  

β) Σνπ π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) θαη ησλ άξζξσλ 66, 68 θαη 91§2 ηνπ 
λ. 4270/2014 (Α΄143), «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο - 
δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύνπλ,  
        γ) Σνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.δ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζµηθνύ ησλ Ννµηθώλ 
Πξνζώπσλ ∆εµνζίνπ ∆ηθαίνπ» (ΦΕΚ Α' 204),  

δ) Σνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ 
θαη Τπεξεζηώλ (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)».  

ε) ηελ ππ' αξηζµ. πξση. 100260/17 -11-2011 θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 
ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνµηθώλ θαη ∆ηθαηνζύλεο ∆ηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
∆ηθαησµάησλ,  

2. ηελ ππ’ αξ. πξση. 5526/12 -04-2017 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 
ηνπ ΣΑ.Υ.ΔΙ.Κ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε επηρνξήγεζε ηνπ Εθεηείνπ Αζελώλ 
γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ απηνύ θαη ησλ ππεξεζηώλ 
αξκνδηόηεηάο ηνπ γηα ην έηνο 2017 (ΑΔΑ:Χ9Γ846ΦΥΤΙ -1ΘΕ),  

3. ην ππ’ αξηζ. πξση. 6484/27 -04-2017 Πξαθηηθό Καηακεξηζκνύ Σόθσλ 
2016 ηεο Επηηξνπήο Δηαρείξηζεο ηεο Επηρνξήγεζεο ηνπ Εθεηείνπ Αζελώλ (ΑΔΑ: 
67Δ45Σ-ΘΡ3)  

4. Σν κε αξηζµ. 70 /18-05-2017 Πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Σξηµεινύο 
Επηηξνπήο ∆ηαρείξηζεο Επηρνξεγήζεσλ ηνπ Εθεηείνπ Αζελώλ θαη ην µε 
αξ.πξση. 5010/27-03-2017 αίηεµα ηνπ Εθεηείνπ  Αζελώλ.  

5. Σν γεγνλόο όηη ην πνζό ηεο δεζµεπόµελεο, µε ηελ παξνύζα, πίζησζεο 
είλαη εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνύ δηάζεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 .  

6) Σν αξηζκ. πξση. 7729/18-5-2017 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Δηαρείξηζεο Επηρνξήγεζεο 
ηνπ Εθεηείνπ Αζελώλ ( ΑΔΑ: 7ΤΝΧ45Σ-ΦΡ4) κε ην νπνίν εγθξίζεθε ην πνζό ησλ είθνζη ηξηώλ 
ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ηεζζάξσλ επξώ  θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά (23.434,76 επξώ) ζε 
βάξνο ηνπ ΚΑΕ 02.01.0887.002 δαπάλεο εηήζηαο ζπληήξεζεο  θσηναληηγξαθηθώλ 
κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ θαμ θαη  θαηαρσξήζεθε κε α/α 36 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη 
εληνιώλ πιεξσκήο ηεο Επηηξνπήο Δηαρείξηζεο Επηρνξήγεζεο ηνπ Εθεηείνπ Αζελώλ.  

Γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε  θσηναληηγξαθηθώλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ ΦΑΞ ηνπ 
Εθεηείνπ Αζελώλ, ηεο  Εηζαγγειίαο Εθεηώλ Αζελώλ, ησλ Τπνζεθνθπιαθείσλ Αζελώλ θαη 
Υαιαλδξίνπ ηεο Ιαηξνδηθαζηηθήο Τπεξεζίαο Αζελώλ, ηεο Τπεξεζίαο Επηκειεηώλ Αλειίθσλ θαη 
Κνηλσληθήο Αξσγήο Αζήλαο θαη ηεο Εηαηξείαο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ Αζελώλ (Ε.Π.Α.Α.). 

Η αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε δηαδηθαζία εληαίαο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 3900/2010 , ηνπ λ. 4270/2014 θαη ηνπ λ. 4412/2016. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Τθ ςυλλογι εγγράφων ςφραγιςμζνων προςφορϊν για τθν ετιςια ςυντιρθςθ  
φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων και ςυςκευϊν φαξ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ 

ςυνολικι τιμι, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν όλων των υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ του 
Εφετείου Ακθνϊν και ςυγκεκριμζνα για τθν ςυντιρθςθ των παρακάτω αναφερομζνων 

μθχανθμάτων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.ΕΦΕΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 
 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΜ  

LANIER 5470 2 

LANIER LD 075 1 

CANON IR 5065N 5 

REX ROTARY MP 7000 3 

REX ROTARY MP 6001 3 

REX ROTARY MP 2000 3 

REX ROTARY MP 6001 1 

ΣΥΝΟΛΟ 18 

 

ΠΙΝΑΚΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ FAX 
 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΜ  

OKI MC 362 1 

LANIER LF 310 6 

REX ROTARY F 110  3 

CANON L295 1 

SAMSUNG 2675F 1 

CANON L220 2 

ΣΥΝΟΛΟ 14 

 
 

 

B.ΕΙΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
 

ΠΙΝΑΚΑ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 
 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΟΣ  Τεμ  

KONICA MINOLTA ΒΘZHUB 3 

KONICA MINOLTA 7085 1 

CANON IR 5065N 3 

KONICA MINOLTA BIZHUB 1216 1 
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Σύνολο  8 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ FAX 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΟΣ  Τεμ  

CANON L380  25 

CANON L2000 1 

Σύνολο  26 

 

 

 

Γ.ΙΑΣΡΟΔΙΚΑΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 
 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΜ 

PANASONIC DP 8020E  1 

Σύνολο  1 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ FAX 
 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΜ 

SAMSUNG SF 650 1 

CANON C -L380S  1 

SAMSUNG SF 760P 2 

Σύνολο  4 

 

Δ. ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
 

ΠΙΝΑΚΑ  ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ  
 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΜ 

ΚΟΝΘCA MINOLTA  ΒΗ 164 COPIER  1 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΩΝ   1 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ FAX 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΜ 

CANON L 380 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΩΝ   1 

 

 

 
 
 

Ε. ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
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ΠΙΝΑΚΑ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 
 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΜ 

ΚΟΝΘCA MINOLTA  ΒΘΖΗUB 162 2 

ΣΥΝΟΛΟ   2 

                         

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ FAX 
 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΜ 

PANASONIC PANAFAX UF-490  1 

PANASONIC KX-FP 205GR 1 

ΣΥΝΟΛΟ  2 

 

Σ. ΤΠΟΘΗΚΟΦΤΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
 

ΠΙΝΑΚΑ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 
 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΜ 

GESTETNER MP5000B  2 

GESTETNER MP7500/8000 2 

CANON IR-5000 1 

ΣΥΝΟΛΟ   5 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ FAX 
 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΜ 

CANON L360 1 

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 

 

Z. ΤΠΟΘΗΚΟΦΤΛΑΚΕΙΟ XAΛΑΝΔΡΙΟΤ  
 

ΠΙΝΑΚΑ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 
 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΜ 

CANON IMAGE RUNNER 2530  1 

CANON IR-1133 1 

 

ΣΥΝΟΛΟ   2 

 

 
 

 

 

 

Η ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ φωτοαντιγραφικϊν 

μθχανθμάτων και ςυςκευϊν φαξ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν όλων των υπθρεςιϊν 

αρμοδιότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν ανζρχεται ςτο ποςό ησλ είκοςι τριϊν χιλιάδων τετρακοςίων 

τριάντα τζςςερα ευρϊ και εβδομιντα ζξι λεπτά (23.434,76 €), ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και 

κρατιςεων. 
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Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτισ 20 Ιουνίου 2017, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 

μ. ςτο γραφείο 1341, 7οσ όροφοσ του Εφετείου Ακθνϊν (Διεφκυνςθ: Δικαςτικό Μζγαρο Ακθνϊν, 

Κυρίλλου Λουκάρεωσ αρ. 14, Τ.Κ. 11522), και όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ πρζπει να 

υποβάλουν ι να αποςτείλουν τισ προςφορζσ τουσ, το αργότερο μζχρι τισ 20-6-2017, θμζρα Τρίτθ 

και ϊρα 10:00 μ., ςτο κατάςτθμα του Εφετείου Ακθνϊν, γραφείο 1341 ςτον κ. Ακανάςιο 

Μπαλαχοφτθ, τθλ. 210-6404206 και φαξ 210-6404644. 

Η προςφορά υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροςϊπωσ ι με εκπρόςωπό του, ι 

ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι courier ςτθν ωσ άνω διεφκυνςθ. 

Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ ουδεμία ευκφνθ φζρει θ Ανακζτουςα Αρχι 

για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων προςφοράσ που κα αποςταλοφν. 

Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ 

και επιςτρζφονται (άρκρ. 96 παρ. 5 ν.4412/16). 

Η παροφςα ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί και ςτθ «Διαφγεια» ςτο ςφνδεςμο του Εφετείου 

Ακθνϊν www.efeteioathinon.gr. 

Η νζα ςφμβαςθ με τον ανάδοχο μειοδότθ κα υπογραφι μετά το πζρασ τθσ ιδθ 

υφιςταμζνθσ ςφμβαςθσ θ οποία λιγει 30-6-2017. 

Α) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν: 

1) Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά 

2) Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά 

3) Συνεταιριςμοί 

Β) ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ -ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

Η προςφορά, θ οποία πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνθ, υποβάλλεται ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, επί ποινι αποκλειςμοφ, 

μζςα ςε ςφραγιςμζνο ΦΑΚΕΛΟ. 

Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται 

ευκρινϊσ: α) Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (Ανακζτουςασ Αρχισ) που διενεργεί τθν 

παροφςα διαδικαςία. γ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. δ) Τα 

ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα). 

Μζςα ςτον ΦΑΚΕΛΟ τθσ προςφοράσ, που κα φζρει τα ςτοιχεία τθσ ανωτζρω 

παραγράφου, τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία. 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει δθμόςια, ςτισ 20-6-2017, θμζρα Τρίτθ και 

ϊρα 10.00 ςτο γραφείο 1341, 7οσ όροφοσ  του Εφετείου Ακθνϊν. 

Η τιμι μονάδασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λθφκεί υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 

Ρροςφορά για μζροσ τθσ ποςότθτασ που προκθρφχκθκε, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ 

(άρκ. 57 ν.4412/16). 
Πςοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν 

αυκθμερόν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που 

προςφζρκθκαν. 

Το Εφετείο Ακθνϊν διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε ςυμμετζχοντεσ 

http://www.efeteioathinon.gr/
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υποχρεοφνται να τθσ τα παρζχουν (άρκρ. 102 ν.4412/16). 

Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ Ανακοίνωςθσ, απορρίπτονται (άρκ. 91 ν.4412/16). 

Σθμειϊνεται ότι οι προςφορζσ δεν πρζπει να φζρουν ξζςματα, παράτυπεσ 

διορκϊςεισ, ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ, κλπ., θ δε αρμόδια επιτροπι κα πρζπει, 

κατά τον ζλεγχο, να μονογράψει τισ τυχόν διορκϊςεισ, προςκικεσ, κλπ. και γενικά να 

επιβεβαιϊςει ότι αυτζσ ζγιναν πριν τθν αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ. 

Γ) ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 1) Ζ ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε κήλα θαη ζα γίλεηαη ν 

θαζηεξσκέλνο έιεγρνο 

2) ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ν αξρηθφο έιεγρνο πνπ ζα γίλεη ζε φια ηα κεραλήκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ιεηηνπξγηθή ηνπο 

θαηάζηαζε θαη λα γίλεη ην αξρηθφ πξνιεπηηθφ Service. 

  3) Ζ ελεκέξσζε ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο εθάζηνηε παξνρέο θαη γηα ηα αληηθαηαζηαζέληα 

αληαιιαθηηθά ζα γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν ηεο έθδνζεο ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ. 

4) ε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ηεο ζπζθεπήο θάζε ππεξεζία είλαη ππνρξεσκέλε λα 

εηδνπνηήζεη ηελ αλάδνρν εηαηξία ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο πξηλ, έηζη ψζηε λα ππάξμεη έγθαηξε 

θξνληίδα γηα ηελ απνζχλδεζε θαη επαλαζχλδεζε ηεο κεραλήο. 

  5) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ην Service  ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

- πιελ αββάηνπ θαη Κπξηαθήο, θαζψο θαη ησλ επηζήκσλ αξγηψλ θαη ενξηψλ – θαη θαηά ηηο 

εξγάζηκεο ψξεο – απφ ηηο 08.30 π.κ. έσο θαη ηηο 16.30 κ.κ. 

  6) Σα αλαιψζηκα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη γλήζηα (Original) 

φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ην εξγαζηήξην παξαγσγήο ή ηζνδχλακα απηψλ (φρη 

αλαγνκσκέλα, φρη αλαθαηαζθεπαζκέλα).    

α).Όια ηα αλαιψζηκα είδε ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο, λα κελ θέξνπλ 

ειαηηψκαηα θαη λα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (άξζξ. 54 παξ. 2, 3β θαη 4 

λ.4412/16 θαη παξάξηεκα VII παξ. 1β θαη 2 απηνχ). 

β).ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα πξνζθνκίζεη έγγξαθε 

πηζηνπνίεζε (κε εκθαλή ηελ εκεξνκελία) ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά ISO 9001 ή αλψηεξε κε ηελ 

νπνία λα απνδεηθλχεη ην ηζνδχλακν. 

γ).ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο βιάβεο ησλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη θαμ ιφγσ θαθήο 

πνηφηεηαο ησλ ηζνδχλακσλ αλαισζίκσλ εηδψλ ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη κε 

δηθά ηνπ έμνδα. 

 7) Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ εηαηξεία ζα πξέπεη λα είλαη γλήζηα 

(original) θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα θαη ζα παξέρεηαη απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ε 

εξγνζηαζηαθή εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 8) Θα πξαγκαηνπνηείηαη απζεκεξφλ εμππεξέηεζε, ζε πεξίπησζε πνπ ε θιήζε γίλεηαη 

κέρξη ηηο 9.00 π.κ. θαη ην αξγφηεξν εληφο 24 σξψλ, εάλ ε θιήζε γίλεηαη κεηά ηηο 10.00 π.κ. 

  9) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ – Servise ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ππεξεζία φπνπ έρεη 

εγθαηαζηαζεί ην αληίζηνηρν κεράλεκα, ελψ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο βιαβψλ, ην εθάζηνηε 

κεράλεκα ζα κεηαθέξεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε, κε 

πξνζσξηλή αληηθαηάζηαζε ηνπ θαιππηφκελνπ κεραλήκαηνο, έσο φηνπ απηφ επηζθεπαζηεί. 

 10) Ζ ππνζηήξημε – ζπληήξεζε ησλ αλσηέξσ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη απφ νκάδα 

εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ, νη νπνίνη ζα αζρνινχληαη εηδηθά κε ηα κεραλήκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηε ζχκβαζε. 

 11) Θα πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο δσξεάλ εξγαζίεο ζηηο κεηαηξνπέο ή βειηηψζεηο, φηαλ 

απηέο αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ αλάδνρν εηαηξία,  ή ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, εθηφο 
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απηψλ πνπ αθνξνχλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπληήξεζε Γηθηχνπ H/Y. 

 12) Γσξεάλ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ θσηναληηγξαθηθψλ 

κεραλεκάησλ θαη ΦΑΞ θαζψο θαη ησλ επαλαιεπηηθψλ εθπαηδεχζεσλ. 

 13) Γηα ηελ ππεξεζία ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θσηνηππηθψλ 

κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ΦΑΞ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα θαηαηεζεί 

γλσζηνπνηείηαη φηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία ζπληήξεζεο, ε πξνκήζεηα, ε 

ηνπνζέηεζε θαη ε εγθαηάζηαζε φισλ ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη ΦΑΞ θαζψο θαη φισλ ησλ αλαιψζηκσλ 

αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ (Drum units PM KIT (Drum, blades, seal blades  

charges, θνξψλεο – Heat Unit PM KIT (Heat, heat rollers (up) heat rollers (low), bushing) 

Toners-Cartridges, developers θ.η.ι.), γηα απεξηφξηζην αξηζκφ θσηναληηγξάθσλ. 

  Δξαιπούνηαι μόνο από ηην ανωηέπω ηιμή ηο θωηοηςπικό σαπηί, ηα ζςππαπηικά και 

οι διαθάνειερ. 

 14) Γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο Δηζαγγειίαο Δθεηψλ Αζελψλ, ηεο Ηαηξνδηθαζηηθήο Τπεξεζίαο 

Αζελψλ, ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ  Αζελψλ, ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Υαιαλδξίνπ, Δηαηξείαο 

Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ Αζελψλ θαη ηεο Τπεξεζίαο Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ Γηθαζηεξίνπ 

Αλειίθσλ Αζελψλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ΦΑΞ 

ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα θαηαηεζεί γλσζηνπνηείηαη φηη πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία ζπληήξεζεο, ε πξνκήζεηα ε ηνπνζέηεζε θαη ε εγθαηάζηαζε 

φισλ ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θσηνηππηθψλ 

κεραλεκάησλ θαη ΦΑΞ θαζψο θαη φισλ ησλ αλαιψζηκσλ αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ 

πιηθψλ (Drum, Units PM KIT (drum, blades, seal blades charges, θνξψλεο – Ζeat  Unit 

PM KIT (Heat, heat rollers (up) heat rollers (low), bushing), γηα απεξηφξηζην αξηζκφ 

θσηναληηγξάθσλ. 

   Δξαιπούνηαι από ηην ανωηέπω ηιμή ηο θωηοηςπικό σαπηί, ηα ζςππαπηικά, οι 

διαθάνειερ, ηα Σοners, ηα Cartridges πος θα απαιηηθούν για ηην λειηοςπγία ηων 

ανωηέπω ηων θωηοηςπικών μησανημάηων και θαξ. 

15) Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πηζηνπνηεηηθά εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή 

ηζνδχλακσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

ISO 9001    Γηαρείξηζε πνηφηεηαο 

ISO 14001  Γηαρείξηζε πεξηβάιινληνο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 

ISO 18001  Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο πγείαο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ 

ISO 27001  Γηαρείξηζε αζθάιεηαο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ      

 

Η ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή) 

 

Α/Α ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΠΑΗΣΖΖ 

* 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

1 Ζ ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη θάζε κήλα θαη ζα γίλεηαη ν 

θαζηεξσκέλνο έιεγρνο 

ΝΑΙ 
 

2  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ν αξρηθφο έιεγρνο 
πνπ ζα γίλεη ζε φια ηα κεραλήκαηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο, 
πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ιεηηνπξγηθή ηνπο 
θαηάζηαζε θαη λα γίλεη ην αξρηθφ πξνιεπηηθφ 
Service. 

ΝΑΗ  
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3 Ζ ελεκέξσζε ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο εθάζηνηε 
παξνρέο θαη γηα ηα αληηθαηαζηαζέληα 
αληαιιαθηηθά ζα γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν ηεο 
έθδνζεο ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ. 

ΝΑΗ ·-- 

4 ε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ηεο ζπζθεπήο θάζε 
ππεξεζία είλαη ππνρξεσκέλε λα εηδνπνηήζεη ηελ 
αλάδνρν εηαηξία ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο πξηλ, έηζη 
ψζηε λα ππάξμεη έγθαηξε θξνληίδα γηα ηελ 
απνζχλδεζε θαη επαλαζχλδεζε ηεο κεραλήο. 

ΝΑΗ  

5 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ην Service  ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο - 
πιελ αββάηνπ θαη Κπξηαθήο, θαζψο θαη ησλ 
επηζήκσλ αξγηψλ θαη ενξηψλ – θαη θαηά ηηο 
εξγάζηκεο ψξεο – απφ ηηο 08.30 π.κ. έσο θαη ηηο 
16.30 κ.κ. 

ΝΑΗ  

6 Σα αλαιψζηκα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 

πξέπεη λα είλαη γλήζηα (Original) φπσο 

ππνδεηθλχεηαη απφ ην εξγαζηήξην παξαγσγήο ή 

ηζνδχλακα απηψλ (φρη αλαγνκσκέλα, φρη 

αλαθαηαζθεπαζκέλα).    

α).Όια ηα αλαιψζηκα είδε ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο 

πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο, λα κελ θέξνπλ 

ειαηηψκαηα θαη λα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

β).ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ απαηηείηαη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή λα πξνζθνκίζεη έγγξαθε πηζηνπνίεζε 

(κε εκθαλή ηελ εκεξνκελία) ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά 

ISO 9001 ή αλψηεξε κε ηελ νπνία λα απνδεηθλχεη ην 

ηζνδχλακν. 

γ).ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο βιάβεο ησλ 

θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη θαμ ιφγσ θαθήο 

πνηφηεηαο ησλ ηζνδχλακσλ αλαισζίκσλ εηδψλ ν 

πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη κε δηθά 

ηνπ έμνδα. 

ΝΑΗ  

7 Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 
ηελ εηαηξεία ζα πξέπεη λα είλαη γλήζηα (original) 
θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα θαη ζα παξέρεηαη 
απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ε εξγνζηαζηαθή 
εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΝΑΗ  

8 Θα πξαγκαηνπνηείηαη απζεκεξφλ εμππεξέηεζε, 
ζε πεξίπησζε πνπ ε θιήζε γίλεηαη κέρξη ηηο 9.00 
π.κ. θαη ην αξγφηεξν εληφο 24 σξψλ, εάλ ε θιήζε 
γίλεηαη κεηά ηηο 10.00 π.κ. 

ΝΑΗ  

9 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ – Servise ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ππεξεζία φπνπ έρεη 
εγθαηαζηαζεί ην αληίζηνηρν κεράλεκα, ελψ ζε 
εηδηθέο πεξηπηψζεηο βιαβψλ, ην εθάζηνηε 
κεράλεκα ζα κεηαθέξεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο 
ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε, κε πξνζσξηλή 
αληηθαηάζηαζε ηνπ θαιππηφκελνπ κεραλήκαηνο, 
έσο φηνπ απηφ επηζθεπαζηεί. 

ΝΑΗ  
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10 Ζ ππνζηήξημε – ζπληήξεζε ησλ αλσηέξσ 

κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη απφ νκάδα 

εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ, νη νπνίνη ζα 

αζρνινχληαη εηδηθά κε ηα κεραλήκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηε ζχκβαζε. 

ΝΑΗ  

11 Θα πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο δσξεάλ εξγαζίεο 
ζηηο κεηαηξνπέο ή βειηηψζεηο, φηαλ απηέο 
αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ αλάδνρν εηαηξία,  ή ηηο 
θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, εθηφο απηψλ πνπ 
αθνξνχλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπληήξεζε 
Γηθηχνπ H/Y. 

ΝΑΗ  

12 Γσξεάλ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ζηνλ 
ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ θσηναληηγξαθηθψλ 
κεραλεκάησλ θαη ΦΑΞ θαζψο θαη ησλ 
επαλαιεπηηθψλ εθπαηδεχζεσλ. 

ΝΑΗ  

13 Γηα ηελ ππεξεζία ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη 

ζπζθεπψλ ΦΑΞ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ 

ζα θαηαζέζεηε ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε  φηη 

πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία ζπληήξεζεο, ε 

πξνκήζεηα, ε ηνπνζέηεζε θαη ε εγθαηάζηαζε 

φισλ ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα 

ηε ιεηηνπξγία ησλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη 

ΦΑΞ θαζψο θαη φισλ ησλ αλαιψζηκσλ 

αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ (Drum 

units PM KIT (Drum, blades, seal blades  

charges, θνξψλεο – Heat Unit PM KIT (Heat, heat 

rollers (up) heat rollers (low), bushing) Toners-

Cartridges, developers θ.η.ι.), γηα απεξηφξηζην 

αξηζκφ θσηναληηγξάθσλ. 

  Δξαιπούνηαι μόνο από ηην ανωηέπω ηιμή ηο 

θωηοηςπικό σαπηί, ηα ζςππαπηικά και οι 

διαθάνειερ. 

ΝΑΗ  
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14 Δλψ γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο Δηζαγγειίαο Δθεηψλ 

Αζελψλ, ηεο Ηαηξνδηθαζηηθήο Τπεξεζίαο Αζελψλ, 

ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ  Αζελψλ, ηνπ 

Τπνζεθνθπιαθείνπ Υαιαλδξίνπ, Δηαηξείαο 

Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ Αζελψλ θαη ηεο Τπεξεζίαο 

Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ 

Αζελψλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θσηνηππηθψλ 

κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ΦΑΞ ζηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα θαηαζέζεηε ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη πεξηιακβάλεηαη ε 

εξγαζία ζπληήξεζεο, ε πξνκήζεηα ε ηνπνζέηεζε 

θαη ε εγθαηάζηαζε φισλ ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ 

ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη ΦΑΞ θαζψο θαη 

φισλ ησλ αλαιψζηκσλ αληαιιαθηηθψλ θαη 

αλαισζίκσλ πιηθψλ (Drum, Units PM KIT (drum, 

blades, seal blades charges, θνξψλεο – Ζeat  

Unit PM KIT (Heat, heat rollers (up) heat rollers 

(low), bushing), γηα απεξηφξηζην αξηζκφ 

θσηναληηγξάθσλ. 

   Δξαιπούνηαι από ηην ανωηέπω ηιμή ηο 

θωηοηςπικό σαπηί, ηα ζςππαπηικά, οι 

διαθάνειερ, ηα Σοners, ηα Cartridges πος θα 

απαιηηθούν για ηην λειηοςπγία ηων ανωηέπω 

ηων θωηοηςπικών μησανημάηων και θαξ. 

ΝΑΗ  

15 Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεηε πηζηνπνηεηηθά 

εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή ηζνδχλακσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ 

ISO 9001    Γηαρείξηζε πνηφηεηαο 

ISO 14001  Γηαρείξηζε πεξηβάιινληνο θαη 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 

ISO 18001  Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο πγείαο θαη 

αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ 

ISO 27001  Γηαρείξηζε αζθάιεηαο δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ  

ΝΑΗ  
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ΗΗ.- ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΝΟΛΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή) 

ΤΠΗΡΕΙΕ                                      ΤΝΟΛΑ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ                 ΤΝΟΛΟ 

 

Α1. ΔΦΔΣΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ  ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 18 ΦΧΣ/ΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ   …………………. 

Α2. ΔΦΔΣΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ  ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 14 ΤΚΔΤΧΝ FAX   ………………… 

            

B1. ΔΗΑΓΓΔΛΗΑ ΔΦΔΣΧΝ ΑΘΖΝΧΝ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 8 ΦΧΣ/ΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ   ………………… 

B2. ΔΗΑΓΓΔΛΗΑ ΔΦΔΣΧΝ ΑΘΖΝΧΝ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 26 ΤΚΔΤΧΝ FAX   ………………… 

            

Γ1. ΗΑΣΡΟΓΗΚΑΣΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 1 ΦΧΣ/ΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ……………….. 

Γ2. ΗΑΣΡΟΓΗΚΑΣΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 4 ΤΚΔΤΧΝ FAX   ……………….. 

            

Γ1. ΤΠΟΘΖΚΟΦΤΛΑΚΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 5 ΦΧΣ/ΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ   ……………….. 

Γ2. ΤΠΟΘΖΚΟΦΤΛΑΚΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 1 ΤΚΔΤΧΝ FAX   ……………….. 

            

Δ. ΤΠΟΘΖΚΟΦΤΛΑΚΔΗΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 2 ΦΧΣ/ΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ     ………………. 

Δ. ΤΠΟΘΖΚΟΦΤΛΑΚΔΗΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 1 ΤΚΔΤΖ FAX     ………………. 

            

Σ.1 ΔΠΗΜΔΛΖΣΧΝ ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΑΘΖΝΧΝ  ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 1 ΦΧΣ/ΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ     ……………….. 

Σ2. ΔΠΗΜΔΛΖΣΧΝ ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΑΘΖΝΧΝ  ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 1 ΤΚΔΤΖ FAX ……………….. 

      

Ε1. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΑΘΖΝΧΝ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΣΡΖΖ 2 ΦΧΣ/ΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ………………… 

Ε2 ΔΣΑΗΡΔΗΑ  ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΑΘΖΝΧΝ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 2 ΤΚΔΤΔ FAX ………………… 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘ.ΑΞΗΑ  ………………… 

ΦΠΑ 24% ………………… 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ………………… 

Σο ζςνολικό ηίμημα για ηην εηήζια ζςνηήπηζη ηων θωηοηςπικών μησανημάηων και 
ΦΑΞ όλων ηων ανωηέπω ςπηπεζιών απμοδιόηηηαρ ηος Δθεηείος Αθηνών ανέπσεηαι 
ζηο ζςνολικό ποζό ηων ………………………………………………………σωπίρ ΦΠΑ και 
ζηο ζςνολικό ποζό ……………………………….……………………….. με Φ.Π.Α.(24%) 
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Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππεχζπλε δήισζε ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α' 75), φπσο ηζρχεη, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε 

ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ 

δηαγσληζκνχ- αλαθνίλσζεο, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη θαη λα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε θαη 

απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ζπιινγήο 

πξνθνξψλ, ε δε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηήο. Ζ ππεχζπλε 

δήισζε πνπ ζα θαηαηεζεί ζα πξέπεη λα έρεη ζεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Επίζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ άλσ λόκνπ όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1, 2, 

4, λ.4412/16 θαζώο θαη όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη από ην άξζξν 

75 ηνπ ίδηνπ λόκνπ (άξζξ. 79 παξ. 2α, β απηνύ), κε ζεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 

ππνγξαθήο. 

 
Δ) ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο γηα ελελήληα 

(90) εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ηελ 

ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 

 
Σ) ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα πεξηιακβάλνπλ α) φιεο ηηο επηβαξχλζεηο (θφξνπο 

θ.ι.π.), νη νπνίεο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν θαη β) ηηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

Οη ηηκέο ζα δίδνληαη κφλν ζε ΔΤΡΧ. 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ε) ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΜΑΣΑΗΩΖ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ην 

Γεκφζην: 

Α. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ή αθχξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Β. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επαλάιεςή ηεο κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αλαθνίλσζεο. 

Γ. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα πξνζθχγεη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθφζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξ. 106 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 
Ζ) ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ 

Ζ πιεξσκή ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζα γίλεηαη αλά ηξίκελν. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ 

ζα γίλεη απφ ηε Σξηκειή Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηεο Δπηρνξήγεζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ 

κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο, πνπ ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, 

χζηεξα απφ ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ησλ  ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ απφ ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ έρεη ζπζηαζεί ζε θάζε ππεξεζία 

(άξζξ. 221 παξ. 11δ λ. 4412/16) θαη ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 

αλσηέξσ ππεξεζηψλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δπηρνξήγεζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, 

θαζψο θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ κε ηελ έλδεημε «εμνθιήζεθε».  

 

Απφ ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ζα γίλεη παξαθξάηεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, 
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νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.), ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο θαζαξήο αμίαο ησλ εηδψλ, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (άξζ. 375 παξ. 7 λ. 

4412/16), θαζψο θαη ηελ  θξάηεζε (0,06%) ππεξ ΑΔΠΠ (άξζ. 350 παξ. 3 λ. 4412/16). Ζ 

θξάηεζε ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ, πνπ 

ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 

Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Σν ηηκνιφγην ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, 

επάγγεικα: Γηθαζηήξηα, Γηεχζπλζε: Κπξίιινπ Λνπθάξεσο αξ.14, Σ.Κ. 11522 Αζήλα , θαη 

Α.Φ.Μ. 997414035- Γ.Ο.Τ. Φπρηθνχ θαη ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηνλ 

βαξαίλνπλ απνθιεηζηηθά. 

 

Θ) ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή 

Ννκνζεζία θαη θάζε ηπρφλ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη 

ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ζηελ εθαξκνγή ή γεληθά ζηηο ζρέζεηο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζηελ Αζήλα αξκφδηα 

δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ηζρχνπλ θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016 θαζψο θαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Σπρφλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Αλαθνίλσζεο 

παξέρνληαη απφ ην γξαθείν Γηαρείξηζεο απφ ηνλ θ. Αζαλάζην Μπαιαρνχηε, γξαθείν 

1341, 7
νο

 φξνθνο Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, ηει:210-6404206 θαη θαμ: 210-

6404644. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην πιήξεο ζψκα ηεο παξνχζαο είηε 

απφ ην γξαθείν πνπ αλαθέξεηαη ακέζσο πην πάλσ (γηα λα ην θσηνηππήζνπλ), είηε απφ ην 

δηθηπαθφ ηφπν «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» (ζηνλ νπνίν ζα αλαξηεζεί), είηε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Δθεηείνπ Αζελψλ ζηε δηεχζπλζε www.efeteioathinon.gr (Τπεξεζίεο Δλεκέξσζεο-

Γηαγσληζκνί πξνκεζεηψλ). 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΡΗΜΔΛΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΔΦΔΣΔΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ 

 

 

 

 

Θεόδωπορ Κανελλόποςλορ 

Ππόεδπορ Δθεηών 

http://www.efeteioathinon.gr/

