
 1 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 …………………………….……………… 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Ε.Τ.Α.Α.  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

  

Μάρνη 22  – 104 33 – ΑΘΗΝΑ   
   

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΑΘΗΝΑ : 10-05-2013 

Αρ. Πρωτ./Ημ/νία: 170583/10-05-2013 

Α.Δ.Α. : BENΦOΡE1-M3E 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Βοβούσας Γιώργος, Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα 
Τηλ: 210 5217 361 -  fax: 210 5217 365 
E-mail: vovousas@etaa.gr   
Πολίτη Βάνα, Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα 
Τηλ.: 210 5217 312 – fax: 210 5217 315 
E-mail: vpoliti@etaa.gr  

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΑΡ. 05/2013 

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥ TOMEA ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 54.146,34 € ΠΛΕΟΝ 
Φ.Π.Α. Ή ΕΩΣ 66.600,00 € ΜΕ ΤΟΝ Φ.Π.Α.  

  
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22  -                   

2ος όροφος  -  Αίθουσα Δ.Σ. 
22/05/2013 Τετάρτη 11:00 π.μ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Έως 54.146,34 € πλέον Φ.Π.Α.  

(ή έως 66.600,00 € με τον Φ.Π.Α.) 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ 

 
Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις 

σχετικές αποφάσεις: 

1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995)  ''Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων'', όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/ 28-9-1995 τΑ ) «Ενιαίος Φορέας   

Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

2. Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων 

συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

mailto:vovousas@etaa.gr
mailto:vpoliti@etaa.gr
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Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 

3. Tου Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

4. Του Ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ.112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

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

διαύγεια” και άλλες διατάξεις. 

5. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 434/Α/22-03-1994) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και 

άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) άρθρο 4 παρ. 3 για την επιβολή κράτησης 0,10% επί της 

συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

7. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/05-06-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 

2000/35 της 29-06-2000, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

8. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  

9. Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής   και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

10. Του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194/ A/ 22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

11. Την απόφαση με αριθμό 35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010) του Υπουργού 

Οικονομικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995, 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων» . 

12. Την απόφαση επί του 49
ου

 θέματος της 189
ης

 /12-07-2012 συνεδρίασης  του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με 

τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του 

Ε.Τ.Α.Α. 

13. Την απόφαση με αριθμό 2062/37/Φ10060/20-02-2013 της Διεύθυνσης Μηχανογραφικών Εφαρμογών 

(Τμήμα Β) της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας  και Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία εγκρίνεται για το Ε.Τ.Α.Α. η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις 

ανάγκες των Τομέων Υγειονομικών, Νομικών και Δικηγόρων Επαρχιών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

66.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

14. Την απόφαση επί του 5
ου

 θέματος της 213
ης

 /17-01-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με 

την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού 20 Η/Υ και 6 εκτυπωτών Laser 

για τους Τομείς Νομικών και Δικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ & ΤΥΔΕ), με προϋπολογισμό 21.500,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

15. Την απόφαση επί του 36
ου

 θέματος της 213 
ης

 /17-01-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με 

την έγκριση της προμήθειας 20 Η/Υ των Τομέων Υγειονομικών προϋπολογισμού 20.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

16. Την απόφαση επί του  5
ου

 θέματος της 209 
ης

 / 13-12-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με 

την έγκριση της προμήθειας των 20 Η/Υ και 12 μεταγωγέων Ethernet των Τομέων Υγειονομικών 

προϋπολογισμού 25.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

17. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με  αρ. πρωτ. 17286/19-2-13 και Α.Δ.Α.:ΒΕΥΖΟΡΕ1-ΟΗ4,  

ποσού 45.100,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 

του Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, ΚΑΕ:7123, οικ. έτους 2013 για την προμήθεια Η/Υ 
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και σχετικών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Τ.Α.Α./Τομείς Υγειονομικών, η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 293 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωμών.  

18. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 001/07-03-2013 και Α.Δ.Α.:ΒΕΔΙΟΡΕ1-8ΩΡ, ποσού 

4.250,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, ΚΑΕ: 7123 οικ. έτους 2013 για την 

προμήθεια 4 Η/Υ και 1 εκτυπωτή Laser, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωμών 

της Υπηρεσίας.  

19. Tην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 81/16-01-2013 και Α.Δ.Α.:BETOOΡΕ1-7ΛΗ, ποσού 

17.250,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. οικ. έτους 2013 για την προμήθεια 

δεκαέξι (16) Η/Υ και πέντε (5) εκτυπωτών Laser, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 81 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας.  

20. Tην υπ’ αριθμ. Φ.1/5/8037/1543/19-03-2013 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ποσού μέχρι 54.146,34 € πλέον Φ.Π.Α. για το έτος 2013, σε βάρος της 

πίστωσης του ΚΑΕ 7123 των προϋπολογισμών των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. 

21. Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν. 

2198/1994 και Ν. 2286/1995. 

22. Την απόφαση επί του 14
ου

 θέματος της 228/29-04-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με 

την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

 Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια 

εξοπλισμού πληροφορικής, που θα καλύψει τις ανάγκες των Τομέων Υγειονομικών, Τομέα Ασφάλισης Νομικών - 

ΤΕΑΔ, και Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 54.146,34 € πλέον 

Φ.Π.Α. ή 66.600,00 € με τον Φ.Π.Α. 

 

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Πρόκειται για προμήθεια σαράντα (40) ηλεκτρονικών υπολογιστών και δώδεκα (12) μεταγωγέων Ethernet για 

τους Τομείς Υγειονομικών, δεκαέξι (16) ηλεκτρονικών υπολογιστών και πέντε (5) εκτυπωτών Laser για τον 

Τομέα Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, καθώς και τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός (1) εκτυπωτή 

Laser για τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. 

Τα στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της διακήρυξης αυτής, ενώ οι 

Τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται λεπτομερώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄. 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν: 

α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β. Οι ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

γ. Οι συνεταιρισμοί. 

δ. Οι κοινοπραξίες προμηθευτών. 

 

Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή, προκειμένου  

να  υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση όμως κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ένωση ή κοινοπραξία, είναι 

αναγκαίο αυτή να  λάβει ορισμένη νομική μορφή, ώστε να είναι  ικανοποιητική η εκτέλεση της σύμβασης.  
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2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της 3μελούς επιτροπής διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών, που 

ορίστηκε με την απόφαση επί του 49
ου

 θέματος της 189
ης 

/12-07-2012 συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. στα 

κεντρικά γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. οδός Μάρνη 22 – Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, στην αίθουσα του Δ.Σ. 

στις 22/05/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην 

πιο πάνω  προθεσμία.  

 Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, δεν 

λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν.     

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 54.146,34 € πλέον Φ.Π.Α. ή 66.600,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Σε αυτό το σύνολο της δαπάνης συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη και οι εργασίες που απαιτούνται και 

βαρύνουν μόνο το προϋπολογισμό των Τομέων Υγειονομικών, Νομικών και Δικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α.  

Επισημαίνεται ότι, στο κόστος της εν λόγω προμήθειας περιλαμβάνεται η θέση σε ομαλή και πλήρη 

λειτουργία του παραπάνω εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς και η αρμονική ένταξή του στο υπάρχον σύστημα, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ε.Τ.Α.Α. 

 
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
3.1 Τόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού:  

Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα, 2
ος

 όροφος, αίθουσα Δ.Σ. 

3.2 Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών:      22/05/2013  – 11:00 π.μ. 

3.3 Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 22/05/2013  – 11:00 π.μ. 

 

α. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. 

β. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

 

γ. Οι προσφορές μπορεί επίσης, να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδρομείο ή 

courier) και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα 

περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη από τη διενέργεια του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, δηλ. 

μέχρι την Τρίτη,  21/05/2013, ώρα 14:00. 

δ. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα 

οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν θα λαμβάνονται 

υπόψη. 

ε. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών 

που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, 

προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 

Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 

στ. Στον  τόπο διενέργειας  του διαγωνισμού, δικαιούται  να παρίσταται  εξουσιοδοτημένος  εκπρόσωπος  του 

κάθε  συμμετέχοντος. 

ζ. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 

 Η λέξη «Προσφορά». 

 
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

 
 Ο αριθμός της διακήρυξης. 
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 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
 Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 

3.4 Περιεχόμενο προσφορών : 

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 

Α. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό (πρωτότυπο και αντίγραφο).  

Β. Σφραγισμένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος.  

Γ. Σφραγισμένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντος. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα, η δε επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν 

διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν 

διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους της διακήρυξης. 

 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο μόνο των προκηρυχθέντων ειδών. 

 Προσφορά για μέρος της  προμήθειας που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Δεν περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές αγορές. 

 Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν όσους μετέχουν στο διαγωνισμό, για εκατόν ογδόντα (180) 

ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που 

αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.  

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους, την χώρα καταγωγής του τελικού 

προϊόντος που προσφέρουν. 

 
 
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

4.1 Όσοι θα λάβουν μέρος στον παρόντα διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν: 

     Α.   Εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με 

τον Φ.Π.Α., ήτοι, ποσού 3.330,00 €.  

Β.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 

αναφέρεται ότι: 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

 Ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης  και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 Ο προσφέρων δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, για οποιοδήποτε λόγο. 

Γ.   Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007), ανάλογα με την 

κατηγορία που εμπίπτει ο κάθε συμμετέχων και συγκεκριμένα: 

- Φυσικά πρόσωπα  - Έλληνες πολίτες:  Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο α.   

- Φυσικά πρόσωπα  - αλλοδαποί: Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο β. 

- Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο γ. 
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- Συνεταιρισμοί: Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο δ. 

- Ενώσεις προμηθευτών: Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο ε. 

4.2 Εναλλακτικά, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, μπορούν να υποβάλουν με την προσφορά τους 

Υπεύθυνες Δηλώσεις για τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.Δ 118/2007, σύμφωνα με το 

άρθρο 6 § 1, εδάφια β και γ. 

Σε αυτή τη περίπτωση, ο προσφέρων, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι υποχρεωμένος 

εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, με βεβαίωση παραλαβής, 

να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παραγράφου 4.1 του άρθρου 

αυτού της διακήρυξης, προκειμένου να ελεγχθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.   

4.3  Η μη υποβολή  των δικαιολογητικών, όπως αυτά προαναφέρθηκαν, συνιστά  λόγο αποκλεισμού από τον 

διαγωνισμό.  

4.4 Για τις ενώσεις προμηθευτών ισχύουν πλέον των ανωτέρω και τα αναγραφόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ.  

118/2007.  

 

5. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 

 Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η συνολική τιμή για όλα τα προς προμήθεια είδη, όπως 

καθορίζονται στη διακήρυξη.  

 Στην τιμή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα για παράδοση των ειδών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του ΦΠΑ, θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, 

στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται στην  προσφερόμενη τιμή. 

 Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ.  

 Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που 

δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνονται τιμές τόσο 

ανά τεμάχιο, όσο και για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με 

απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου (Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α), ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.  

 Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τιμές ανά τεμάχιο είδους και για το σύνολο των ειδών 

(σύνολο προσφοράς), που περιγράφονται  αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄ της διακήρυξης αυτής. 

 Παράλειψη αναφοράς συνολικής τιμής, αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. 

 Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 

 Οι  κρατήσεις που θα βαρύνουν τον ανάδοχο είναι οι εξής: 

1. Toμέας Υγειονομικών και Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών: 3% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ 

του τιμολογίου για  Μ.Τ.Π.Υ., 2,4% χαρτόσημο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ., 4% επί της 

καθαρής αξίας προ ΦΠΑ του τιμολογίου προμήθειας ειδών και 8% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ 

του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (φόρος προμηθευτών), κράτηση 0,10% επί της καθαρής 

συμβατικής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 

2. Toμέας Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ: κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 0,10% & 0,25%, ΤΕΑΔΥ 0,30% επί 

της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ του τιμολογίου, φόρος προμηθευτών 4% επί της καθαρής αξίας προ 

ΦΠΑ του τιμολογίου προμήθειας ειδών, φόρος προμηθευτών 8% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ 

του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, κράτηση 0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας υπέρ της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί με Νόμο κατά τη διάρκεια διενέργειας του διαγωνισμού. 
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

Κατ΄ αρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια ελέγχει και μονογράφει τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τους φακέλους των τεχνικών προσφορών. Επίσης μονογράφει τους 

φακέλους των Οικονομικών Προσφορών. Τέλος θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών, μόνο εκείνων που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα 

ζητούμενα από τη  διακήρυξη δικαιολογητικά.   

Οι φάκελοι των προσφορών που δεν κρίθηκαν αποδεκτές επιστρέφονται, μαζί με τους σφραγισμένους 

φακέλους των οικονομικών προσφορών που περιείχαν.  

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, στις  22/05/2013 στον ίδιο 

τόπο, αμέσως μετά την αξιολόγηση των λοιπών δικαιολογητικών, όπως προαναφέρθηκε. 

Οι συμμετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 
7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής και για το λόγο αυτό 

λαμβάνονται κυρίως υπόψιν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.  

Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αφορά τον 
προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι  
προσφορές  με  την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
οργάνου. 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η πρόταση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, για κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη, 
προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 4 αυτής της διακήρυξης, σε ό,τι αφορά τα 
δικαιολογητικά του.   

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο μπορεί επίσης να ακυρώσει ή να 
ματαιώσει το διαγωνισμό, αν κατά την άποψη του οι τιμές που επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για το Ταμείο, ή για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

 
 

8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

8.1 Η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, θα ανακοινωθεί εγγράφως στον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης 

για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, σε ποσοστό 

10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 

του υπογράφοντος τη σύμβαση. 

8.2 Με την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. 

8.3  Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει εντός 10 ημερών να υπογράψει την 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α   
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9.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα 
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση. 

Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο 
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια 
οφειλή). 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα 
να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα : 

 Την ημερομηνία έκδοσης. 

 Τον εκδότη. 

 Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) 

 Τον αριθμό της εγγύησης . 

 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

 Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή  υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση και τον 
ΑΦΜ. 

 Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύμβασης (Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής των  Τομέων 
Υγειονομικών, Νομικών και Δικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α.).  

 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  
Τους όρους ότι: 

 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως. 

 Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι  θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

 Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από 
απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης . 

9.1   Εγγυήσεις 

 Εγγύηση συμμετοχής 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε ποσοστό 5% της 

προϋπολογισθείσας αξίας με τον ΦΠΑ, κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται 

σε 3.330,00 €. 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 Ο  Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στον 

Προμηθευτή δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της εγγυητικής 

επιστολής καλής λειτουργίας. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Υπηρεσία, εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, τριετούς διάρκειας και με ημερομηνία 

έκδοσης, που δεν μπορεί να είναι προγενέστερη του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. 
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10. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

10.1  Ο υποψήφιος Ανάδοχος που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, να υπογράψει τη 

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του E.T.A.A. 

10.2 Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον  εκτελεί  πλημμελώς  τις υποχρεώσεις του ή παραβεί  

τους όρους της υπογεγραμμένης σύμβασης. 

10.3 Στον υποψήφιο Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις :  

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε από τους υπολοίπους που είχαν λάβει μέρος στον 

διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, 

καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που 

δεν θα πραγματοποιηθεί η νέα προμήθεια, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007. 

γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του Αναδόχου από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα.  

δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση της προμήθειας σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου, γίνεται με τροποποίηση 

όρων ή των προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 

έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό της διαφοράς σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που 

τυχόν προκύπτει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή των προδιαγραφών της προμήθειας, η οποία 

συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.  

 
11. ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών  του διαγωνισμού θα γίνει σε ΕΥΡΩ, με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας τους, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής υλικών και υπηρεσιών των Τομέων Υγειονομικών, Νομικών και Δικηγόρων Επαρχιών, και εφόσον 

εγκριθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η δαπάνη του έργου θα 

βαρύνει το προϋπολογισμό των Τομέων Υγειονομικών, Νομικών και Δικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. 

 Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει:   

   α) Φορολογική ενημερότητα. 

  β) Ασφαλιστική ενημερότητα. 

  γ) Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) 

  δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 
 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27, 104 39 ΑΘΗΝΑ 

 Α.Φ.Μ. 998146384 ,  Δ.Ο.Υ.  ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑΔ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ 

 Α.Φ.Μ. 998146384 ,  Δ.Ο.Υ.  ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΠΕΙΡΟΥ 64, 104 39 ΑΘΗΝΑ 

 Α.Φ.Μ. 998146384 ,  Δ.Ο.Υ.  ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
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12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως, που τυχόν υπάρξει μεταξύ των συμβαλλομένων, 

σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά την παρούσα σύμβαση, θα γίνεται                                                                                      

προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως μεταξύ των συμβαλλομένων. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική 

επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται με προσφυγή των ενδιαφερομένων στα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια 

των Αθηνών. 

 
13. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

13.1  Ο εξοπλισμός θα είναι πλήρως συναρμολογημένος και προελεγμένος, ώστε με την εγκατάστασή του, να 

τεθεί σε πλήρη και άψογη λειτουργία. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών αυτής της  διακήρυξης. 

13.2  Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης, στα γραφεία των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α., στην οδό Αχαρνών 27, Τ.Κ. 104 39, Αθήνα, στα 

γραφεία του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α., στην οδό Σωκράτους 53, Τ.Κ. 104 31 Αθήνα, και στα 

γραφεία του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, στην οδό Ηπείρου 64, Τ.Κ. 104 39 Αθήνα.  

13.3   Όλος ο εξοπλισμός θα έχει προετοιμαστεί, συναρμολογηθεί και προελεγχθεί, από το τεχνικό τμήμα του 

Προμηθευτή, πριν παραδοθεί στις εγκαταστάσεις των Τομέων Υγειονομικών, Τομέα Ασφάλισης Νομικών και 

Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. 

Για την αποφυγή και τον αποκλεισμό της οποιασδήποτε πιθανότητας εσφαλμένης εγκατάστασης, θα προηγηθεί 

εξονυχιστικός έλεγχος και τεστ του προς παράδοση εξοπλισμού, σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, πριν την 

τελική του παράδοση στους χώρους των Τομέων.  

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 ΕΙΔΩΝ»           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

«ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ»             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»                                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

14.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με  τους όρους της διακήρυξης παρέχονται ως εξής:  

α) Για τεχνικά θέματα που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη: κ. Βοβούσας Γιώργος, τηλ. 210 5217361 -  

fax: 210 5217365 e-mail: vovousas@etaa.gr Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα. 

β)  Για θέματα σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού: κ. Πολίτη Βάνα, τηλ. 210 5217312 - fax: 210 

5217315, e-mail: vpoliti@etaa.gr Μάρνη 22,  Τ.Κ. 104 33 Αθήνα.                

Η διακήρυξη αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr.  

       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

     ΤΟΥ Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
 
 
 
 

    ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 

mailto:vovousas@etaa.gr
mailto:vpoliti@etaa.gr
http://www.etaa.gr/
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 
 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 
Προμήθεια εξήντα (60) ηλεκτρονικών  υπολογιστών, δώδεκα 
(12) μεταγωγέων Εthernet, έξι (6) εκτυπωτών Laser.   

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 

Ευρώ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

 

1. Ε.Τ.Α.Α. –Toμείς Υγειονομικών: 40 ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και 12 μεταγωγείς Ethernet 

2. Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης Νομικών: 16 ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και 5 εκτυπωτές Laser 

3. Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών: 4 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 1 εκτυπωτής Laser 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 
54.146,34 € πλέον Φ.Π.Α. ή  
66.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Ε.Τ.Α.Α. –Toμείς Υγειονομικών, Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης 

Νομικών-ΤΕΑΔ, Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών 

  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ 
ΦΟΡΕΑ 

 

20 ημέρες (ημερολογιακές) από την υπογραφή της σύμβασης 
του διαγωνισμού. 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1. Ε.Τ.Α.Α. – Toμείς Υγειονομικών: Αχαρνών 27  

T.K.104 39 Αθήνα 

2. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Ασφάλισης Νομικών: Σωκράτους 53 

T.K.104 31 Αθήνα 

3. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών: Hπείρου 64 

Τ.Κ.104 39 Αθήνα 

   

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο από τις επιτροπές 

παραλαβής των Τομέων 
επιτροπή παραλαβής. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % 

 Τομείς Υγειονομικών και Τομέας Υγείας Δικηγόρων 

Επαρχιών: 3% της καθαρής προ ΦΠΑ αξίας του 

τιμολογίου αγοράς για το Μ.Τ.Π.Υ., 2,4 % στο πόσο των 

κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ., φόρος προμηθευτών 4% στην 

καθαρή προ ΦΠΑ αξία των τιμολογίων προμήθειας 

ειδών, φόρος προμηθευτών 8% επί της καθαρής αξίας 

προ ΦΠΑ των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, κράτηση 

0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας υπέρ της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 

 Τομέας Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ: κρατήσεις υπέρ 

Δημοσίου 0,10% & 0,25%, ΤΕΑΔΥ 0,30%, επί της 

καθαρής αξίας, φόρος προμηθευτών 4% επί της καθαρής 

αξίας των τιμολογίων προμήθειας ειδών, φόρος 

προμηθευτών 8% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων 

παροχής υπηρεσιών, κράτηση 0,10% επί της καθαρής 

συμβατικής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ν. 4013/2011).  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

36 μήνες μετά την παράδοση των ειδών 

 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις 
υπέρ τρίτων και τα έξοδα για μεταφορά και  παράδοση των 
ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη 
διακήρυξη.  
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του προς προμήθεια υλικού που απαιτούνται είναι τα 
ακόλουθα: 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΤΩΝ 

ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την  
απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  

1. Σταθμοί Εργασίας - Οθόνες 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1.1.1 Μοντέλο ΝΑΙ   

1.1.2 Αριθμός μονάδων 40   

1.1.3 

Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας 

πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με 

ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 12 

μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της 

προσφοράς, και να μην υπάρχει 

ανακοίνωση περί αντικατάστασης 

/απόσυρσης του 

ΝΑΙ   

1.1.4 

Όλα τα μέρη που συνθέτουν το 

σύστημα του Σταθμού Εργασίας 

(κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, 

ποντίκι ,οθόνη, μητρική κάρτα) να 

προέρχονται από την ίδια 

κατασκευάστρια εταιρεία που θα 

αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά 

και στα κιβώτια όπου θα είναι 

συσκευασμένα. 

ΝΑΙ   

1.1.5 

Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης / 

απενεργοποίησης των περιφερειακών από 

το BIOS 

ΝΑΙ   

1.1.6 
Διαγνωστικά προγράμματα, Πιστοποίηση 

χρήστη μέσω password σε επίπεδο BIOS 
ΝΑΙ   

1.1.7 Αναβάθμιση BIOS με Flash ΝΑΙ   

C.P.U. 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.10 Να αναφερθεί ο τύπος του επεξεργαστή ΝΑΙ   

1.1.11 
Να αναφερθεί  συχνότητα λειτουργίας του  

επεξεργαστή (GHz)  
>= 2,8 GHz    

1.1.12 Αριθμός εγκαταστημένων επεξεργαστών 1   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

1.1.13 
Μέγεθος μνήμης (GΒ)  

>=1 x 2GB (DDR >=1333MHz)  
ΝΑΙ   

MOTHERBOARD 

1.1.14 Θέσεις για μνήμη ≥ 2   

1.1.15 
Να αναφερθεί το μέγιστο μέγεθος μνήμης 

που υποστηρίζεται στο motherboard (GB) 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ   

1.1.16 Υποδοχές PCIe ≥ 3   

1.1.17 Υποδοχές AGP ή PCI Express X 16 ΝΑΙ   

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ Ι/Ο ΘΥΡΕΣ 

1.1.19 
α) USB (πίσω πλευρά μονάδας) 

β) USB (μπροστινή όψη μονάδας) 

≥ 6 

≥ 2 
  

1.1.20 Παράλληλη Θύρα 1   

ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 

1.1.21 Συνολικό πλήθος μονάδων 1   

1.1.22 Ωφέλιμη χωρητικότητα (GΒ) ≥ 160   

1.1.23 Τύπος controller (Να αναφερθεί) >=SATA II   

1.1.24 Ταχύτητα περιστροφής (rpm)  7.200   

ΟΔΗΓΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 

1.1.25 Τύπου DVD-/+RW εσωτερικό  ΝΑΙ   

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

1.1.26 On board ΝΑΙ   

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

1.1.27 
Ethernet, Fast Ethernet (10/100/1000 

Mbps) με δυνατότητα Network boot 
ΝΑΙ   

1.1.28 On board ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ 

1.1.29 On board ΝΑΙ   

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 

1.1.30 Τάση λειτουργίας (V) 230  10%   

1.1.31 Ισχύς (W) ≤ 265   

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

1.1.32 

Πληκτρολόγιο ενσύρματο με μόνιμη 

αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών 

χαρακτήρων. 

NAI   

ΟΘΟΝΗ 

1.1.33 

Να αναφερθεί το μοντέλο 

(Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι ο 

ίδιος με τον Η/Υ). 

ΝΑΙ   

1.1.34 Τύπος TFT/LCD   

1.1.35 Διαγώνια διάσταση ≥ 18.5''   

1.1.36 
Σύνδεση με Η/Υ μέσω θυρών VGA και DVI-

D 
NAI   

1.1.37 Pixel Pitch  ≤ 0.284   

1.1.38 Φωτεινότητα >=250 cd/m2 ΝΑΙ   

1.1.39 Τυπική αντίθεση >= 1000:1 ΝΑΙ   

1.1.40 Χρόνος απόκρισης = < 5 ms ΝΑΙ   

1.1.41 Γωνία θέασης >= 160/160 ΝΑΙ   

1.1.42 
Εγγύηση 3 χρόνια Next business day από 

τον κατασκευαστή  
NAI   

1.1.43 
Πιστοποιήσεις CE, TUV-GS, EPEAT Gold, 

TCO 5.1  
ΝΑΙ   

MOUSE 

1.1.44 Ενσύρματο - Οπτικής τεχνολογίας ΝΑΙ   

1.1.45 Nα περιλαμβάνει τροχό κύλισης ΝΑΙ   

1.1.46 USB ή PS2 type ΝΑΙ   

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.1.47 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στα NAI   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

προβλεπόμενα σημεία 

1.1.48 

Υποστήριξη της παραμετροποίησης 

(configuration-setup) στα σημεία 

λειτουργίας 

ΝΑΙ   

1.1.49 Έλεγχος καλής λειτουργίας ΝΑΙ   

1.1.50 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον 

αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και 

εξαρτήματα για τη θέση των Σταθερών 

Σταθμών Εργασίας σε παραγωγική 

λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors, κλπ) 

ΝΑΙ   
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1.2. Λογισμικό Σταθμών Εργασίας 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.2.1 

Microsoft Windows 7 Professional (64Bit) 

με όλες τις ενημερώσεις ή νεώτερη 

έκδοση 

Ποσότητα 40   

1.2.2 
Να αναφερθεί η άδεια χρήσης του 

λειτουργικού συστήματος 
ΝΑΙ   

1.2.3 

Το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα 

θα πρέπει να προσφερθεί εγκατεστημένο 

στους υπό προμήθεια Προσωπικούς 

Υπολογιστές (workstations)  

ΝΑΙ   

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

1.2.4 
Ελληνικό Microsoft Office 2010 με όλες τις 

ενημερώσεις ή νεώτερο 
Ποσότητα  40   

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ 

1.2.6 

Να προσφερθούν οι άδειες χρήσης για 

τους εξυπηρετητές και τους σταθμούς 

εργασίας. Οι άδειες χρήσης να 

περιλαμβάνουν και τη δυνατότητα συχνής 

και αυτόματης επικαιροποίησης της ΒΔ 

ιών του λογισμικού για τρία (3) έτη χωρίς 

περιορισμό. 

ΝΑΙ   

1.2.7 
Να υποστηρίζει συνεχή προστασία κατά 

τη λειτουργία των servers 
ΝΑΙ   

1.2.8 
Να υποστηρίζει έλεγχο δίσκων, αρχείων 

των servers βάσει χρονοδιαγράμματος 
ΝΑΙ   

1.2.9 

Για όλους τους σταθμούς εργασίας θα 

προσφερθεί λογισμικό AntiVirus με 

δυνατότητα για συχνά αυτόματα updates 

για τρία χρόνια χωρίς περιορισμό, συνεχή 

προστασία κατά τη λειτουργία του 

υπολογιστή και έλεγχο δίσκων, αρχείων 

βάσει χρονοδιαγράμματος 

ΝΑΙ   

1.2.10 

Το λογισμικό θα παρέχει κονσόλα 

κεντρικής διαχείρισης και προστασία από 

Spam, Spyware, Adware 

ΝΑΙ   
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2. Σταθμοί Εργασίας - Οθόνες 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

2.1.1 Μοντέλο ΝΑΙ   

2.1.2 Αριθμός μονάδων 20   

2.1.3 

Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας 

πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας 

με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 

12 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης 

της προσφοράς, και να μην υπάρχει 

ανακοίνωση περί αντικατάστασης 

/απόσυρσης του 

ΝΑΙ   

2.1.4 

Όλα τα μέρη που συνθέτουν το 

σύστημα του Σταθμού Εργασίας 

(κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, 

ποντίκι ,οθόνη, μητρική κάρτα) να 

προέρχονται από την ίδια 

κατασκευάστρια εταιρεία που θα 

αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά 

και στα κιβώτια όπου θα είναι 

συσκευασμένα. 

ΝΑΙ   

2.1.5 

Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης / 

απενεργοποίησης των περιφερειακών 

από το BIOS 

ΝΑΙ   

2.1.6 
Διαγνωστικά προγράμματα, Πιστοποίηση 

χρήστη μέσω password σε επίπεδο BIOS 
ΝΑΙ   

2.1.7 Αναβάθμιση BIOS με Flash ΝΑΙ   

C.P.U. 

2.1.10 Να αναφερθεί ο τύπος του επεξεργαστή ΝΑΙ   

2.1.11 
Να αναφερθεί  συχνότητα λειτουργίας 

του  επεξεργαστή (GHz)  
>= 2,8 GHz    

2.1.12 Αριθμός εγκαταστημένων επεξεργαστών 1   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

2.1.13 
Μέγεθος μνήμης (GΒ)  

>=1 x 2GB (DDR >=1333MHz)  
ΝΑΙ   

MOTHERBOARD 

2.1.14 Θέσεις για μνήμη ≥ 2   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1.15 

Να αναφερθεί το μέγιστο μέγεθος 

μνήμης που υποστηρίζεται στο 

motherboard (GB) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ   

2.1.16 Υποδοχές PCIe ≥ 3   

2.1.17 Υποδοχές AGP ή PCI Express X 16 ΝΑΙ   

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ Ι/Ο ΘΥΡΕΣ 

2.1.19 
α) USB (πίσω πλευρά μονάδας) 

β) USB (μπροστινή όψη μονάδας) 

≥ 6 

≥ 2 
  

2.1.20 Παράλληλη Θύρα 1   

ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 

2.1.21 Συνολικό πλήθος μονάδων 1   

2.1.22 Ωφέλιμη χωρητικότητα (GΒ) ≥ 160   

2.1.23 Τύπος controller (Να αναφερθεί) >=SATA II   

2.1.24 Ταχύτητα περιστροφής (rpm)  7.200   

ΟΔΗΓΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 

2.1.25 Τύπου DVD-/+RW εσωτερικό  ΝΑΙ   

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

2.1.26 On board ΝΑΙ   

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

2.1.27 
Ethernet, Fast Ethernet (10/100/1000 

Mbps) με δυνατότητα Network boot 
ΝΑΙ   

2.1.28 On board ΝΑΙ   

ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ 

2.1.29 On board ΝΑΙ   

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 

2.1.30 Τάση λειτουργίας (V) 230  10%   

2.1.31 Ισχύς (W) ≤ 265   

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

2.1.32 

Πληκτρολόγιο ενσύρματο με μόνιμη 

αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών 

χαρακτήρων. 

NAI   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΟΘΟΝΗ 

2.1.33 

Να αναφερθεί το μοντέλο 

(Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι ο 

ίδιος με τον Η/Υ). 

ΝΑΙ   

2.1.34 Τύπος TFT/LCD   

2.1.35 Διαγώνια διάσταση ≥ 18.5''   

2.1.36 
Σύνδεση με Η/Υ μέσω θυρών VGA και 

DVI-D 
NAI   

2.1.37 Pixel Pitch  ≤ 0.284   

2.1.38 Φωτεινότητα >=250 cd/m2 ΝΑΙ   

2.1.39 Τυπική αντίθεση >= 1000:1 ΝΑΙ   

2.1.40 Χρόνος απόκρισης = < 5 ms ΝΑΙ   

2.1.41 Γωνία θέασης >= 160/160 ΝΑΙ   

2.1.42 
Εγγύηση 3 χρόνια Next business day από 

τον κατασκευαστή  
NAI   

2.1.43 
Πιστοποιήσεις CE, TUV-GS, EPEAT Gold, 

TCO 5.1  
ΝΑΙ   

MOUSE 

2.1.44 Ενσύρματο - Οπτικής τεχνολογίας ΝΑΙ   

2.1.45 Nα περιλαμβάνει τροχό κύλισης ΝΑΙ   

2.1.46 USB ή PS2 type ΝΑΙ   

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

2.1.47 
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στα 

προβλεπόμενα σημεία 
NAI   

2.1.48 

Υποστήριξη της παραμετροποίησης 

(configuration-setup) στα σημεία 

λειτουργίας 

ΝΑΙ   

2.1.49 Έλεγχος καλής λειτουργίας ΝΑΙ   

2.1.50 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον 

αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό 

και εξαρτήματα για τη θέση των 

Σταθερών Σταθμών Εργασίας σε 

παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, 

connectors, κλπ) 

ΝΑΙ   
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2.2. Λογισμικό Σταθμών Εργασίας 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.2.1 

Microsoft Windows 7 Professional (64Bit) 

με όλες τις ενημερώσεις ή νεώτερη 

έκδοση 

Ποσότητα 20   

2.2.2 
Να αναφερθεί η άδεια χρήσης του 

λειτουργικού συστήματος 
ΝΑΙ   

2.2.3 

Το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα 

θα πρέπει να προσφερθεί εγκατεστημένο 

στους υπό προμήθεια Προσωπικούς 

Υπολογιστές (workstations)  

ΝΑΙ   

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

2.2.4 
Ελληνικό Libre Office με όλες τις 

ενημερώσεις ή νεώτερο 
Ποσότητα  20   

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ 

2.2.6 

Να προσφερθούν οι άδειες χρήσης για 

τους εξυπηρετητές και τους σταθμούς 

εργασίας. Οι άδειες χρήσης να 

περιλαμβάνουν και τη δυνατότητα συχνής 

και αυτόματης επικαιροποίησης της ΒΔ 

ιών του λογισμικού για τρία (3) έτη χωρίς 

περιορισμό. 

ΝΑΙ   

2.2.7 
Να υποστηρίζει συνεχή προστασία κατά 

τη λειτουργία των servers 
ΝΑΙ   

2.2.8 
Να υποστηρίζει έλεγχο δίσκων, αρχείων 

των serves βάσει χρονοδιαγράμματος 
ΝΑΙ   

2.2.9 

Για όλους τους σταθμούς εργασίας θα 

προσφερθεί λογισμικό AntiVirus με 

δυνατότητα για συχνά αυτόματα updates 

για τρία χρόνια χωρίς περιορισμό, συνεχή 

προστασία κατά τη λειτουργία του 

υπολογιστή και έλεγχο δίσκων, αρχείων 

βάσει χρονοδιαγράμματος 

ΝΑΙ   

2.2.10 

Το λογισμικό θα παρέχει κονσόλα 

κεντρικής διαχείρισης και προστασία από 

Spam, Spyware, Adware 

ΝΑΙ   
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3.  Εκτυπωτές Α4 Laser printer ασπρόμαυρος 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο. ΝΑΙ   

3.2 
Τύπος εκτυπωτή: Α4 Laser/Led printer 

ασπρόμαυρος 
ΝΑΙ 

  

3.3 Ποσότητα 6   

3.4 

Ο προσφερόμενος εκτυπωτής θα πρέπει να είναι 

σύγχρονος με χρόνο ανακοίνωσης μοντέλο 

μικρότερο από 18 μήνες πριν από την 

ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και να μην 

υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / 

απόσυρσης του από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ 

  

3.5 Μέγιστο μέγεθος χαρτιού Α4   

3.6 
Η τροφοδότηση του χαρτιού να γίνεται με 

Συρτάρια χωρητικότητας.  
≥250 φύλλων 

  

3.7 Αριθμός trays >= 1    

3.8 Εκτύπωση διπλής όψης αυτόματα. ΝΑΙ   

3.9 Ανάλυση (dpi) ≥ 600 × 600 ΝΑΙ   

3.10 
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη κανονική 

ποιότητα) 
>=29 σ/λεπτό 

  

3.11 Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) <= 6  s   

3.12 Μέγιστος αριθμός σελίδων ανά μήνα  >=30.000    

3.13 Προσφερόμενη μνήμη εκτυπωτή  ≥ 32 ΜΒ   

3.14 
 Mέγιστη δυνατή προσφερόμενη μνήμη 

εκτυπωτή  
64 MB 

  

3.15 

Υποστηριζόμενες Θύρες: 

USB 2.0 

IEEE1284 Bi-directional parallel 

NAI 

  

3.16 
Υποστήριξη Ελληνικών χαρακτήρων ΕΛΟΤ-928 

και 437 χωρίς download 
ΝΑΙ 
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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.17 Συμβατός με PCL  NAI   

3.18 
Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω 

τοπικού δικτύου ή/και web 
NAI 

  

3.19 
Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης της 

συσκευής και του λογισμικού της. 
ΝΑΙ 

  

3.20 
Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας και 

σύνδεσης δεδομένων. 
ΝΑΙ 

  

3.21 
Να συνοδεύεται από δύο (2) επιπλέον σετ 

εκτύπωσης. 
ΝΑΙ 

  

3.22 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να εγκαταστήσει και να 

παραδώσει τον εκτυπωτή σε λειτουργική 

κατάσταση. 

ΝΑΙ 

  

3.23 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τους οδηγούς 

(drivers) του εκτυπωτή για τα λειτουργικά 

συστήματα που διαθέτει ο φορέας στην 

πληροφοριακή υποδομή του. 

ΝΑΙ 
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4. Μεταγωγέας Ethernet 24 ports. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1 Πλήθος 7   

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.2 
Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο – 

Σειρά 
ΝΑΙ   

4.3 
Εγγύηση 3 χρόνια (Next Business Day) από 

τον κατασκευαστή 
ΝΑΙ   

4.4 Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου ΝΑΙ   

4.5 
Να αναφερθεί ο αριθμός θυρών 

επέκτασης 
ΝΑΙ   

4.6 
Δυνατότητα υποστήριξης εφεδρικής 

τροφοδοσίας 
ΝΑΙ   

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.7 

Switched Ethernet θύρες με κοινό 

καλώδιο (UTP), 100/1000 Mbps Auto 

sense (ανά διάταξη) full duplex 

24   

4.8 

Συνολικό Εύρος Ζώνης Εσωτερικού 

Διαύλου Επικοινωνίας – Backplane 

throughput (Gbps) 

24   

4.9 
Ταχύτητα Μεταγωγής – Forwarding Rate 

(Mpps) 
30   

4.10 
Υποστήριξη Half-Duplex και Full-Duplex 

επικοινωνίας 
ΝΑΙ   

4.11 Υποστήριξη νοητών δικτύων – VLANs ΝΑΙ   

4.12 Υποστήριξη QoS NAI   

4.13 Μνήμη (MB) ≥64   

4.14 Υποστηριζόμενες mac διευθύνσεις ≥8.000   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

4.15 
Υποστήριξη SNMP πρωτοκόλλου 

διαχείρισης 
ΝΑΙ   

4.16 

Δυνατότητα διαχείρισης μέσω CLI, telnet 

ή συγκεκριμένης διαδικτυακής 

εφαρμογής 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

4.17 IEEE 802.1x NAI   

4.18 IEEE 802.3x NAI   

4.19 IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol NAI   

4.20 IEEE 802.1Q VLAN NAI   

4.21 IEEE 802.1p CoS NAI   

4.22 IEEE 802.3u 100BaseTX specification NAI   

4.23 IEEE 802.3 10BaseT specification NAI   

4.24 Απαιτήσεις Εγκατάστασης    

4.25 
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο 

προβλεπόμενο σημείο (rack)  
ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

5. Μεταγωγέας Ethernet 48 ports. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.1 Πλήθος 5   

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.2 
Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο – 

Σειρά 
ΝΑΙ   

5.3 
Εγγύηση 3 χρόνια (Next Business Day) από 

τον κατασκευαστή 
ΝΑΙ   

5.4 Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου ΝΑΙ   

5.5 
Να αναφερθεί ο αριθμός θυρών 

επέκτασης 
ΝΑΙ   

5.6 
Δυνατότητα υποστήριξης εφεδρικής 

τροφοδοσίας 
ΝΑΙ   

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.7 

Switched Ethernet θύρες με κοινό 

καλώδιο (UTP), 100/1000 Mbps Auto 

sense (ανά διάταξη) full duplex 

48   

5.8 

Συνολικό Εύρος Ζώνης Εσωτερικού 

Διαύλου Επικοινωνίας – Backplane 

throughput (Gbps) 

48   

5.9 
Ταχύτητα Μεταγωγής – Forwarding Rate 

(Mpps) 
35   

5.10 
Υποστήριξη Half-Duplex και Full-Duplex 

επικοινωνίας 
ΝΑΙ   

5.11 Υποστήριξη νοητών δικτύων – VLANs ΝΑΙ   

5.12 Υποστήριξη QoS NAI   

5.13 Μνήμη (MB) ≥64   

5.14 Υποστηριζόμενες mac διευθύνσεις ≥8.000   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

5.15 
Υποστήριξη SNMP πρωτοκόλλου 

διαχείρισης 
ΝΑΙ   

5.16 

Δυνατότητα διαχείρισης μέσω CLI, telnet 

ή συγκεκριμένης διαδικτυακής 

εφαρμογής 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

5.17 IEEE 802.1x NAI   

5.18 IEEE 802.3x NAI   

5.19 IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol NAI   

5.20 IEEE 802.1Q VLAN NAI   

5.21 IEEE 802.1p CoS NAI   

5.22 IEEE 802.3u 100BaseTX specification NAI   

5.23 IEEE 802.3 10BaseT specification NAI   

5.24 Απαιτήσεις Εγκατάστασης    

5.25 
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο 

προβλεπόμενο σημείο (rack)  
ΝΑΙ   



28 

 

Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
         Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ____________________    Ημερομηνία έκδοσης, ___ / ___ /2013 

Προς: Ε.Τ.Α.Α-.  

____________________. 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ____________  για ευρώ ____________ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, υπέρ: 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας}της Εταιρίας ______________ οδός ______________. αριθμός ____ ΤΚ 

____________., 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξία }των Εταιριών 

α) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 

β) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 

γ) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ____________, για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ____________ 

για εκτέλεση του έργου ____________ συνολικής αξίας ____________, σύμφωνα με την  υπ΄ αριθμ. ____________ 

Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας} της εν λόγω Εταιρίας. 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ____________ 

(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. Σε περίπτωση 

κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Ανήκει στη διακήρυξη 

B. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ___________________     Ημερομηνία έκδοσης, ___ / ___ /2013 

Προς: Ε.Τ.Α.Α.  

______________________ 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. __________ για ευρώ __________ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, υπέρ: 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας} της Εταιρίας _______________ Οδός ____________ Αριθμός ______ 

Τ.Κ. __________ 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών 

α) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 

β) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 

γ) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των 

ευρώ____________________ , για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ______________ που 

αφορά στο διαγωνισμό της ___________ με αντικείμενο ________________ συνολικής αξίας 

________________ , σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ______________ Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα είναι αορίστου χρόνου και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 

δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Ανήκει στη διακήρυξη 

Γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ___________________     Ημερομηνία έκδοσης, ___ / ___ /2013 

            

Προς: Ε.Τ.Α.Α. 

______________________ 

______________________        

Με την εγγυητική επιστολή μας καλής λειτουργίσς με αριθμ. __________ για ευρώ __________ 

΄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 

………………………………………..Δ\νση…………………………………………………………..για την καλή 

λειτουργία του παραδοθέντος υπ’ αυτής εξοπλισμού της με αριθμό ……….. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί 

σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια ……………………………………(αρ. Διακ/ξης……….) προς κάλυψη 

αναγκών του ……………………………………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. 

αξίας εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής.  

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

καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) 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. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. 

Στην Αθήνα σήμερα                          μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων :  

1. Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) που 

εδρεύει στην Αθήνα,  οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

κ. Σελλιανάκη Αντώνη (στο εξής θα καλείται Εργοδότης) και 

2. Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ……………………………που εδρεύει (οδός – αρ. – 

περιοχή……………….–Τ.Κ………..…),τηλ……………………., 

ΑΦΜ…………………………….,Δ.Ο.Υ……………………………….,που νόμιμα εκπροσωπείται από 

τον/την ………………….…, κάτοικο (οδός – αρ. – περιοχή – Τ.Κ.), κάτοχο του Α.Δ.Τ.                                                                

…………………….., (στο εξής θα καλείται Ανάδοχος ή Προμηθευτής)  

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω: 

3. Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. διά του κ. Σελλιανάκη Αντώνη, με την ιδιότητα του που 

εκτέθηκε πιο πάνω και σύμφωνα με: 

Α)  Την κατακυρωτική  απόφαση επί του         
ου

  θέματος της                  
ης

 /                συνεδρίασης του ΔΣ του 

Ε.Τ.Α.Α.   

Β) 1. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 45.100,00 € με  αρ. πρωτ. 17286/19-02-2013  

Α.Δ.Α.:ΒΕΥΖΟΡΕ1-ΟΗ4 των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος 

της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, ΚΑΕ: 

7123, οικ. έτους 2013, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 293 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών της 

Υπηρεσίας.  

    2. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 4.250,00 € με αρ. πρωτ. 001/07-03-2013, Α.Δ.Α.: ΒΕΔΙΟΡΕ1-

8ΩΡ του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α., για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της 

πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οικ. έτους 2013, η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών της Υπηρεσίας.  

4. Tην απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 17.250,00 € με αρ. πρωτ. 81/16-01-2013, 

Α.Δ.Α.:BETOOΡΕ1-7ΛΗ του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α., για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών οικ. έτους 2013, η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 81 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας.  

Γ)  Τη διακήρυξη Νο    /2013 του Ε.Τ.Α.Α., που αφορά διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 

προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής, για τις ανάγκες των Τομέων Υγειονομικών, Τομέα Ασφάλισης Νομικών-

ΤΕΑΔ και Δικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. προϋπολογισμού έως 66.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  

αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο, που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος ή Προμηθευτής και αυτός 

αναλαμβάνει την προμήθεια σαράντα (40) ηλεκτρονικών υπολογιστών και δώδεκα (12) μεταγωγέων Ethernet 

των Τομέων Υγειονομικών,  δεκαέξι (16) ηλεκτρονικών υπολογιστών και πέντε (5) εκτυπωτών Laser του Τομέα 

Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, καθώς και τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός εκτυπωτή Laser του 

Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών. 

2.    Το συνολικό ποσό της σύμβασης αυτής ανέρχεται στα                        €    πλέον ΦΠΑ               %. 

3.    Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, αποτελεί το σύνολο της τεχνικής και οικονομικής 

προσφοράς που υπέβαλε ο Ανάδοχος - Προμηθευτής. 
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Οι ποσότητες, τα είδη και οι τιμές προμήθειας αυτών σε ευρώ, ορίζονται ως κατωτέρω, με βάση την οικονομική 

και τεχνική προσφορά του Προμηθευτή: 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

……… ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

……..  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. (Προδιαγραφές PCS) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.(Προδιαγραφές εκτυπωτών Laser) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.(Προδιαγραφές μεταγωγέων Ethernet) 

4. Στην  αμοιβή του Προμηθευτή  περιλαμβάνονται, όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα για μεταφοράς και 

γενικά κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση των ανωτέρω ειδών ελεύθερη (με ευθύνη και μέριμνα του 

Προμηθευτή), στα γραφεία των Τομέων Υγειονομικών, Αχαρνών 27, 104 39 Αθήνα, του Τομέα Ασφάλισης 

Νομικών-ΤΕΑΔ, Σωκράτους 53, 104 31 Αθήνα, και του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, Ηπείρου 64 104 

39 Αθήνα, και στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  

 

5. Ο εξοπλισμός θα είναι πλήρως συναρμολογημένος και προελεγμένος, ώστε με την εγκατάστασή του να τεθεί 

σε πλήρη και άψογη λειτουργία. Τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, θα είναι 

καινούργια και αμεταχείριστα, σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή και θα ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης Νο     /2013 του Ε.Τ.Α.Α. σε συνδυασμό με την τεχνική 

και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, με βάση την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός σε αυτόν, με την 

απόφαση επί του         
ου

  θέματος της                  
ης

 /                συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α.    

6. Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 

παρούσας  

 

7. Όλος ο εξοπλισμός θα έχει προετοιμαστεί, συναρμολογηθεί και προελεγχθεί από το τεχνικό τμήμα του 

Προμηθευτή, πριν παραδοθεί στις εγκαταστάσεις των Τομέων.  

 Για την αποφυγή και τον αποκλεισμό της οποιασδήποτε πιθανότητας εσφαλμένης εγκατάστασης, θα προηγηθεί 

εξονυχιστικός έλεγχος και τεστ του προς παράδοση εξοπλισμού, σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, πριν την 

τελική του παράδοση στους χώρους των Τομέων. 

 

8. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου – Προμηθευτή,  υπέβαλε τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα, που αποδεικνύουν την ιδιότητα του.  

 

9. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 36 μηνών (on site – επί τόπου) για 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις οθόνες, τους εκτυπωτές, και τους μεταγωγείς Ethernet σύμφωνα με τους 

όρους και τους κανόνες των κατασκευαστών. Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη 

της επισκευής του προβληματικού εξοπλισμού και την υποχρέωση της αποκατάστασης όλων των λειτουργικών 

βλαβών ή προβλημάτων, που ενδεχομένως παρουσιαστούν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για εργασία, 

ανταλλακτικά, έξοδα μεταφοράς και μετακίνησης. 

 

10. Ο Προμηθευτής έχει καταθέσει την με αριθμό και ημερομηνία έκδοσης                                                     

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της τράπεζας                                                                                , ποσού                                         

ευρώ,  ίσου με το 10% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. η οποία θα παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα 

επιστραφεί στον Προμηθευτή δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού, 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της 
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εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας τριετούς ισχύος από την ημερομηνία έκδοσης της, η αξία της όποιας θα 

ανέρχεται σε πόσο 5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.  

Η  ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη του 

χρόνου παράδοσης των  ειδών. 

11. Οι όροι της διακήρυξης Νο      /2013 του Ε.Τ.Α.Α. καθώς και της σύμβασης αυτής, είναι ουσιώδεις και 

δεσμεύουν τον Προμηθευτή και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων, που 

υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την 

κήρυξη του Προμηθευτή έκπτωτου, κατά την απόλυτη κρίση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. με απλή εξώδικη δήλωση, 

που θα του κοινοποιηθεί νόμιμα. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης, θα γίνεται και θα 

αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία, αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη δε και του 

όρκου.  

12.  Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον  εκτελεί  πλημμελώς  τις υποχρεώσεις του  ή   παραβεί  τους  

όρους  της  υπογεγραμμένης  σύμβασης. 

13. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του 

Δ.Σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις :  

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε από τους υπολοίπους  που είχαν λάβει μέρος στον 

διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

Π.Δ. 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, 

καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση, που 

δεν θα πραγματοποιηθεί η νέα προμήθεια σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07. 

γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του Αναδόχου από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα.   

δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση της προμήθειας σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου, γίνεται με τροποποίηση 

όρων ή των προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 

έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό της διαφοράς σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που 

τυχόν προκύπτει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή των προδιαγραφών της προμήθειας, η οποία 

συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.  

14.   Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε αποζημίωση και γενικά την αποκατάσταση κάθε 

θετικής ή αποθετικής ζημιάς που προξενήθηκε σε αυτό, από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου από την πλευρά 

του Προμηθευτή. 

15. Η πληρωμή της αξίας των ειδών του διαγωνισμού θα γίνει σε ΕΥΡΩ, με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας τους, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από τις αρμόδιες επιτροπές 

παραλαβής υλικών και υπηρεσιών των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. και εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής 

από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 Ο δικαιούχος θα  υπόκειται στις εξής κρατήσεις: 

 

1. Toμείς Υγειονομικών και Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών: 3% επί της καθαρής αξίας προ 

Φ.Π.Α. του τιμολογίου για  Μ.Τ.Π.Υ., 2,4% χαρτόσημο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ., 4% 

επί της καθαρής αξίας προ Φ.Π.Α. του τιμολογίου προμήθειας ειδών και 8% επί της καθαρής αξίας 

προ Φ.Π.Α. του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (φόρος προμηθευτών), κράτηση 0,10% επί της 

καθαρής συμβατικής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 

2. Toμέας Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ: κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 0,10% & 0,25%, ΤΕΑΔΥ 0,30% επί 

της καθαρής αξίας προ Φ.Π.Α. του τιμολογίου, 4% φόρος προμηθευτών επί της καθαρής αξίας του 

τιμολογίου προμήθειας ειδών και 8% φόρος προμηθευτών επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 



34 

 

παροχής υπηρεσιών, κράτηση 0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ν. 

4013/2011). 

 

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς εξόδων των Τομέων Υγειονομικών, Νομικών και 

Δικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. 

 

 Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει:   

1. Φορολογική ενημερότητα. 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα. 

3. Αριθμό λογαριασμού (IBAN)   

4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή. 

 

 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27, 104 39 ΑΘΗΝΑ 

 Α.Φ.Μ. 998146384,  Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑΔ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ. 998146384,  Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΠΕΙΡΟΥ 64, 104 39 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ. 998146384,  Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

16. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν υπάρξει μεταξύ των 

συμβαλλομένων, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη παρούσα σύμβαση, θα γίνεται προσπάθεια 

συναινετικής επιλύσεως μεταξύ των συμβαλλομένων. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της 

διαφοράς, αυτή θα επιλύεται με προσφυγή των ενδιαφερομένων στα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

17. Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε 

κατάλληλα από τους ενδιαφερόμενους. Από ένα (1) αντίτυπο πήρε ο Προμηθευτής και κάθε Τομέας του Ε.Τ.Α.Α. 

και ένα (1) αντίτυπο παρέμεινε στο Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 

       
 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

 

 


