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ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 19/ 2011 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.   

Στην Αθήνα σήµερα    29/ 12 / 2011  µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων : του 
Ν.Π.∆.∆., που εδρεύει στην Αθήνα,  µε την επωνυµία  Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα 
Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) και νόµιµα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε  αυτή τη περίπτωση  ενεργεί µε την ιδιότητα του 
Προέδρου του ∆.Σ. και αφ’ ετέρου της HIPAC A.E.B.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ µε έδρα στην οδό Ευρυδάµαντος 53,τ.κ 117.45 
τηλ. 210 9370265 ,ΑΦΜ 094472691  ∆.Ο.Υ.Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, που νόµιµα 
εκπροσωπείται από τον Κο. Ελευθέριο Καραογλάνης,  κάτοικο Ν. Σµύρνης , οδός 
Αγίας Σοφίας 29 τ.κ 171-124κάτοχο του ∆ελτίου Ταυτότητας µε αριθµό   ΑΖ 
605267/18-03-2008, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω. 

1. Το πρώτο από τους συµβαλλόµενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νοµίµου εκπροσώπου 
του  κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, µε την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, που 
στο εξής θα αποκαλείται Εργοδότης και σύµφωνα µε: 

Α)  την κατακυρωτική  απόφαση επί του  9ου  θέµατος της 159  ης /08-12-2011  
συνεδρίασης του ∆.Σ του Ε.Τ.Α.Α.  και  

Β)  Την απόφαση δέσµευσης πίστωσης  µε  αρ. πρωτ.  34069/13-5-11  Α.∆.Α. 
4ΑΘ0ΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.  Ειδικός φορέας: Τοµείς 
Μηχανικών και Ε∆Ε  - Κ.Α.Ε.  7123.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> , που καταχωρήθηκε µε 
α/α 255 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονοµικής Υπηρεσίας των Τοµέων 
Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  

Γ)   Την διακήρυξη Νο 19 /2011 του Ε.Τ.Α.Α., που αφορά διενέργεια  πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής, για τις ανάγκες των 
Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. προϋπολογισµού έως 60.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,  

αναθέτει µε αυτό το συµφωνητικό στο δεύτερο συµβαλλόµενο, που θα αποκαλείται 
από δω και πέρα Ανάδοχος ή Προµηθευτής και αυτός αναλαµβάνει την προµήθεια 
πενήντα (50) ηλεκτρονικών  υπολογιστών, είκοσι πέντε (25) στενών κρουστικών 
εκτυπωτών, είκοσι πέντε (25) φαρδιών κρουστικών εκτυπωτών και  τριάντα  (30) 
εκτυπωτών  Laser, για τις ανάγκες των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
(Κεντρικής Υπηρεσίας και Υποκαταστηµάτων). 

2.    Το συνολικό ποσό της σύµβασης αυτής ανέρχεται στα 59.286,00 €  µε τον 
ΦΠΑ  23%. 

3.    Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης, αποτελεί το σύνολο της 
τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς που υπέβαλε ο Ανάδοχος – 
Προµηθευτής καθώς και την υπ’ αριθµ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 169492/08-12-2011 
επιστολή  του Ανάδοχου-Προµηθευτή µε θέµα επικαιροποίηση εξοπλισµού. 
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Οι ποσότητες, τα είδη και οι τιµές προµήθειας αυτών σε ευρώ, ορίζονται ως 
κατωτέρω, µε βάση την οικονοµική και την επικαιροποιηµένη τεχνική προσφορά του 
Προµηθευτή: 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

                                                              ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ

Υ 

1. 1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ + 
ΟΘΟΝΕΣ 

Ως τεχνικές 
προδιαγραφές 

50 380,00 € 19.000,00€ 

2. 2.ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

    (ΣΤΕΝΟΙ) 

Ως Τεχνικές 
προδιαγραφές  

25 540,00€ 13.500,00€ 

3 3.ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  (ΦΑΡ∆ΕΙΣ) 

Ως τεχνικές 
προδιαγραφές 

25 520,00€ 

 

13.000,00€ 

4. 4.ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ 

Ως τεχνικές 
προδιαγραφές 

30 90,00 2.700,00€ 

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. "ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ" 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% "ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ 

ΕΥΡΩ" 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

Φ.Π.Α 23% 

48.200,00€ 

 

11.086,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

59.286,00€ 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.(Προδιαγραφές P C S ) 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 32 
Bit τύπου Α 

50 ΤΕΜΑΧΙΑ QUEST OEM H/Y 50 ΤΕΜΑΧΙΑ HP Compaq 8000 

Elite Convertible Minitower 

Business PC. 

  EUROCASE ML-5435 

MIDI TOWER 

CONVERTIBLE MINITOWER 

1.1. Motherboard   

  Να υποστηρίζει 
µνήµη Dual  
Channel DDR, 
>=SΑΤΑ II και PCI 
EXPRESS 

ASUS M5A78L-M LX  

Dual  Channel DDR, SΑΤΑ II 

και PCI EXPRESS 

INTEL Q45 EXPRESS CHIPSET 

Dual  Channel DDR, SΑΤΑ II και 

PCI EXPRESS 

1.2. Κεντρική Μονάδα 
Επεξεργασίας 

  

  Μικροεπεξεργαστής  AMD SEMPRON 145 

2,8 GHz  

 

INTEL CORE 2 DUO E7500 

2.93GHZ 

1.3. Κεντρική Μνήµη   

  Μέγεθος µνήµης 2 x 2 GB (DDR3  1333 MHz) 
KINGSTON 
ΚVR1333D3S8N9/2G 

(Ισόβια Εγγύηση) 

2 x 2 GB  (DDR3  1333 MHz) 

(Ισόβια Εγγύηση) 

1.4. Τροφοδοτικό-
Κουτί 

  

   EUROCASE ATX 400W 

300 W ( Πραγματικά ) 

Over current, Over voltage 

and Short-circuit. 

320W (Πραγματικά active PFC) 

89% EFFICIENCY 

  EUROCASE ATX 400W HP 320W active PFC 

1.5. Υποδοχές 
∆ιαύλου 
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1.5.1 Πόσες και ποιου 
τύπου 

1 x PCIe x16 

2 x PCIe x1 

1 x PCI 

2 x PCIe x16 

1 x PCIe x1 

3 x PCI 

1.5.2 Ελεύθερες (Πόσες 
και ποιου τύπου) 

1 x PCIe x16 

2 x PCIe x1 

1 x PCI 

2 x PCIe x16 

1 x PCIe x1 

3 x PCI 

1.6. Πληκτρολόγιο   

   Yποχρεωτικά 
ενσύρµατο 

MICROSOFT WIRED DESKTOP 

400 USB (WIRED 

KEYBOARD+USB OPTICAL 

MOUSE) 

HP STANDARD KEYBOARD 

 

1.7. Ποντίκι Optical   

   Yποχρεωτικά 
ενσύρµατο USB 
Optical 

‘’ HP PS2 OPTICAL MOUSE 

1.8. Σκληρός ∆ίσκος   

1.8.1 Χωρητικότητα 160 GB 8 MB CACHE-7200RPM 500 GB 16 MB CACHE-

7200RPM 

1.8.2 Περιγραφή SATA II SATA II 

 (Τύπος, 
κατασκευαστής, 
ταχύτητα κλπ) 

SEAGATE ST3160815AS HP 500GB 3.5” Hard Disk 

Drive, 7,200 rpm, 16MB cache, 

3.0 GB/s, NCQ, Smart IV 

1.9. DVD ROM   

  Ταχύτητα >=16x 
DVD >=48x CD 

LG GH22NS70  DVDRW+- 

Ταχύτητα 16x DVD  

48x CD 

SuperMulti DVD Writer Drive  

Ταχύτητα 16x DVD  

48x CD 

1.10. Κάρτα Γραφικών   

  Περιγραφή Κάρτας 
Γραφικών 

  

 (Τύπος, τύπος 
τσιπ, µνήµη,τύπος 
µνήµης, δίαυλος , 
ανάλυση κλπ) 

On board  ATI Radeon™ HD 

3000 GPU Maximum shared 

memory of 1024 MB  σε 

PCIEXPRESS δίαυλο 

ενσωματωμένη στην μητρική 

πλακέτα 

 

On board  Intel Graphics 

Media Accelerator (GMA) 

4500 Maximum shared 

memory of 1759 MB  σε 

PCIEXPRESS δίαυλο 

ενσωματωμένη στην μητρική 

πλακέτα 

1.11. Κάρτα Ήχου   

  Περιγραφή Κάρτας Realtek® ALC 887 8-Channel Integrated High Definition 
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Ήχου High Definition Audio CODEC Audio Type 

1.12. Οθόνη   

  Περιγραφή Οθόνης 18.5’’ LCD 18.5’’ LCD 

 (Τύπος, διαστάσεις, 
ανάλυση κλπ) 

Philips E-line 197E3LSU Philips E-line 197E3LSU 

  Φωτεινότητα >= 250 cd/m2, 

αντίθεση 1000:1,  

χρόνος απόκρισης  5 ms, 

γωνία θέασης  170/160, 

DVI-D, 

 

Φωτεινότητα >= 250 cd/m2, 

αντίθεση 1000:1,  

χρόνος απόκρισης  5 ms, 

γωνία θέασης  170/160, 

DVI-D, 

 

1.13. Κάρτα ∆ικτύου   

 10/100 Mbps PCI 1 x Realtek® 8111E chip 

(10/100/1000 Mbit) σε 

PCIEXPRESS δίαυλο 

ενσωματωμένη στην μητρική 

πλακέτα 

 

Intel 82578 GbE 

(10/100/1000 Mbit) σε 

PCIEXPRESS δίαυλο 

ενσωματωμένη στην μητρική 

πλακέτα 

 

1.14. Θύρες 
Επικοινωνίας 

, 1 παράλληλη, 

  6 USB 2.0 ( 2 Front)  

1 παράλληλη 

1σειριακή 

 10 USB 2.0 ( 4 Front+6 Rear) 

1.15. Λογισµικό   

   WINDOWS 7 PROFESSIONAL 

64 BIT ,   LIBRE OFFICE  

Professional-quality 

productivity suite 

WINDOWS 7 PROFESSIONAL 

32/64 BIT,   LIBRE OFFICE  

Professional-quality 

productivity suite 

1.16. Άλλα   

1.16.1 Να έχει 
πιστοποίηση CE ή 
TUV ή VDE ή FCC 
class B ή class A. 
Τούτο 
αποδεικνύεται µε 
σχετικό 
πιστοποιητικό, ή 
σχετική 
καταχώρηση στο 
εγχειρίδιο του 
υλικού. Αν το 

CE ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ CE, GS, EMC CLASS B, 

ENERGY STAR 
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υλικό έχει FCC ID 
(Κωδικό FCC) 
τότε έχει 
πιστοποίηση FCC 
class B και δεν 
απαιτείται άλλο 
πιστοποιητικό. 
Προσοχή:  Η 
πιστοποίηση αυτή 
αναφέρεται σε 
όλο το υλικό και 
όχι σε εξαρτήµατα 
του. Αν το υλικό 
δεν έχει κάποια 
από τις 
παραπάνω 
πιστοποιήσεις και 
αποτελείται από 
εξαρτήµατα που 
έχουν όλα 
πιστοποίηση 
τουλάχιστον CE 
πρέπει να 
προσκοµίζονται 
πιστοποιητικά ή 
εγχειρίδια µε 
σχετική 
καταχώρηση 
πιστοποίησης για 
κάθε εξάρτηµα. 

1.16.2 Να αναφέρεται 
σαφώς η έκδοση, 
το είδος και ο 
κατασκευαστής του 
BIOS (π.χ. AMI 
BIOS έκδοση 
1998). 

M5A78L-M LX 0602 BIOS 

Version  0602 

 

2011 

HP BIOS 

5.2.50.1039 Rev. B 

17 Nov 2011 

1.16.3 Πρόσθετα στα ζητούµενα 
(περιγραφή) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.(Προδιαγραφές στενών κρουστικών εκτυπωτών) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.(Προδιαγραφές στενών κρουστικών εκτυπωτών) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 2. Κρουστικοί Εκτυπωτές (Στενοί) 25 ΤΕΜΑΧΙΑ 25  

2.1. Κατασκευαστής  OKI Βλέπε 
τεχν.φυλλ.ΟΚΙ 

2.2. Μοντέλο  DOT MATRIX ML-3320 ‘’ 

2.3. Πλήθος Ακίδων Κεφαλής  9 ‘’ 

2.4. Ταχύτητα >= 300 CPS 435 CPS ‘’ 

2.5. Πλάτος χαρτιού (εκτύπωση 80 
CHS) 

21 εκ. 80 CHS ‘’ 

2.6. ∆υνατότητα τροφοδοσίας µε 
µηχαν/κό χαρτί και µεµονωµένα 
φύλλα   

Υποχρ. NAI ‘’ 

2.7. ∆υνατότητα αυτόµατης επιλογής , 
από συνδεδεµένο Η/Υ, εκτύπωσης 
σε µηχ/κό χαρτί ή σε µεµονωµένα 
φύλλα 

Υποχρ. NAI ‘’ 

2.8. Εκτύπωση αντιγράφων >=5 5 (1+4) ‘’ 

2.9. Εκτύπωση ελληνολατινικών 
χαρακτήρων 
(µικρά/κεφαλαία/µονοτονικό – 
ΕΛΟΤ 928) 

Υποχρ. NAI ‘’ 

2.10. Εκτύπωση γραφικών τύπου ΙΒΜ Υποχρ. NAI ‘’ 

2.11. Εκτύπωση χαρακτήρων OCR-B  NAI ‘’ 

2.12. Λειτουργία µε παράλληλη θύρα  Υποχρ. Mε παράλληλη θύρα & USB ‘’ 

2.13. Feeder µεµονωµένων φύλλων 

Να λειτουργεί µε ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
τρόπο και όχι µέσω Panel 
Εκτυπωτή 

Υποχρ. NAI ‘’ 

 (Να προσφερθεί µαζί µε τον 
εκτυπωτή) 

Υποχρεωτικό >= 100 

Να αναφερθεί η 
προσφερόµενη 
χωρητικότητα 

NAI  T ροφοδότηςχαρτιού 
Mονός (CSF) 100 

‘’ 

2.14. Καλώδιο σύνδεσης µε Η/Υ  Υποχρ.  1 Παράλληλο 1 Παράλληλο ‘’ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.(Προδιαγραφές φαρδιών κρουστικών εκτυπωτών) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 3. Κρουστικοί Εκτυπωτές 
(Φαρδείς) 

25 ΤΕΜΑΧΙΑ 25  

3.1. Κατασκευαστής  OKI Βλέπε 
τεχν.φυλλ.ΟΚΙ 

3.2. Μοντέλο  DOT MATRIX ML-
3321 

‘’ 

3.3. Πλήθος Ακίδων Κεφαλής  9 ‘’ 

3.4. Ταχύτητα >= 300 CPS 435 CPS ‘’ 

3.5. Πλάτος χαρτιού (εκτύπωση 
132 CHS) 

38 εκ. 132 CHS ‘’ 

3.6. ∆υνατότητα τροφοδοσίας 
µε µηχαν/κό χαρτί και 
µεµονωµένα φύλλα 

Υποχρ. NAI και µεµονωµένα 
φύλλα Mε την 
προαιρετική 

προσθήκη Tροφοδότη 
χαρτιού CSF (δεν 
προσφέρεται) 

‘’ 

3.7. ∆υνατότητα αυτόµατης 
επιλογής , από 
συνδεδεµένο Η/Υ, 
εκτύπωσης σε µηχ/κό χαρτί 
ή σε µεµονωµένα φύλλα 

Υποχρ. NAI ‘’ 

3.8. Εκτύπωση αντιγράφων >=5 5(1+4) ‘’ 

3.9. Εκτύπωση ελληνολατινικών 
χαρακτήρων 
(µικρά/κεφαλαία/µονοτονικό 
– ΕΛΟΤ 928) 

Υποχρ. NAI ‘’ 

3.10. Εκτύπωση γραφικών 
τύπου ΙΒΜ 

Υποχρ. NAI ‘’ 

3.11. Εκτύπωση χαρακτήρων 
OCR-B 

 NAI ‘’ 

3.12. Λειτουργία µε παράλληλη 
θύρα  

Υποχρ NAI ‘’ 

3.13. Καλώδιο σύνδεσης µε Η/Υ  Υποχρ. 1 
παράλληλο 

1 παράλληλο ‘’ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. (Προδιαγραφές εκτυπωτών Laser) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

4. Εκτυπωτές Laser Προσωπικοί 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 30 LEXMARK E360D Βλέπε 
τεχν.φυλλ.LEXMARK  

4.1 Ακρίβεια εκτύπωσης >=1200Χ1200 dpi 1200Χ1200 dpi ‘’ 

4.2 Ταχύτητα  > 20 σελ./ λεπτό 38 ppm ‘’ 

4.3 Μνήµη >=16 ΜΒ 32MB ‘’ 

4.4 Υποστήριξη ΗΡ PCL6 και 
postscript  

 NAI ‘’ 

4.5 Λειτουργία µε παράλληλη θύρα  Υποχρ. Centronics IEEE 1284 
Bidirectional Parallel  

USB 2.0 Specification Hi-
Speed Certified (Type B)  

‘’ 

4.6 Θήκες χαρτιού  >=1 Α4          >=250 
σελ. 

A4 250-Sheet Input Tray   
50-Sheet Multipurpose 

Feeder  

‘’ 

4.7 Είδος χαρτιού Α4,letter,legal,  
executive 

Α4,letter,legal,  executive ‘’ 

4.8 ∆υνατότητα εκτύπωσης 
διαφανειών 

 NAI ‘’ 

4.9 ∆υνατότητα επιλογής ελληνικής 
γραµµατοσειράς από το πάνελ 
του εκτυπωτή 

Υποχρ. NAI ‘’ 

4.10. Καλώδιο σύνδεσης µε Η/Υ  Υποχρ. 1 παράλληλο NAI 1 παράλληλο ‘’ 
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4. Στην  αµοιβή του Προµηθευτή  περιλαµβάνονται, όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 
τα έξοδα για µεταφορά και γενικά κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση των 
ανωτέρω ειδών ελεύθερη (µε ευθύνη και µέριµνα του Προµηθευτή), στη Κεντρική 
Υπηρεσία των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα, 3ος όροφος  
και στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  
 
5. Ο εξοπλισµός θα είναι πλήρως συναρµολογηµένος και προελεγµένος, ώστε µε την 
εγκατάσταση 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 19/2011 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 9 ου  θέµατος 
της 159 ης /  08-12-2011 συνεδρίασης του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α.    

6. Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός είκοσι πέντε (25) ηµερολογιακών ηµερών 
από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας και όχι µετά την 23/01/2012  στη 
Κεντρική Υπηρεσία των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. την οδό 
Κολοκοτρώνη 4, Τ. Κ. 105 61, Αθήνα, 3ος όροφος. Ο Προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος να ειδοποιεί τηλεφωνικά  την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, 
Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. (κ. Νικολαϊδης τηλ. 210 3740403), για την ηµεροµηνία 
που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
νωρίτερα. 
 
7. Όλος ο εξοπλισµός θα έχει προετοιµαστεί, συναρµολογηθεί και προελεγχθεί από 
το τεχνικό τµήµα του Προµηθευτή, πριν παραδοθεί στις εγκαταστάσεις των Τοµέων 
Μηχανικών & Ε.∆.Ε. 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 Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
 
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 και τους 
εκτυπωτές, 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 GR Η 091845  και ηµεροµηνία 
έκδοσης 16/12/2011  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της τράπεζας  ALPHA 
BANK    ποσού    4.828   ευρώ,  ίσου µε το 10% τις τιµή κατακύρωσης, χωρίς Φ.Π.Α.  
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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 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 19/2011 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 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 ∆.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.∆. 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.∆. 118/07. 

γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του Αναδόχου από τις προµήθειες του 
δηµόσιου τοµέα   
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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 την αρµόδια επιτροπή παραλαβών υλικών και 
υπηρεσιών των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. όπως αυτή έχει συσταθεί 
µε την απόφαση επί του 31ου θέµατος της 118ης / 10-2-11 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. και εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλµα πληρωµής από τον Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 Ο δικαιούχος θα  υπόκειται   σε κρατήσεις, 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτόσηµο 
2,4 % επί του 3% ή ενδεχοµένως σε άλλες εάν αυτές θεσµοθετηθούν στην διάρκεια 
της σύµβασης. 

• Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει το προϋπολογισµό των Τοµέων Μηχανικών 
και Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

• Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:   
   α) Φορολογική ενηµερότητα. 

  β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 

  γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

• Τα τιµολόγια θα εκδίδονται µε τα εξής στοιχεία: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61 

Α.Φ.Μ. 998146384 ,  ∆.Ο.Υ.   ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
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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 αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

17. Η Σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε κατάλληλα από τους ενδιαφερόµενους. Ένα (1) αντίτυπό 
πήρε ο Προµηθευτής και δύο (2) αντίτυπα το Ε.Τ.Α.Α.. 
       
 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  
του                                            

Ε.Τ.Α.Α.      

 

 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ                                        

 Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

   

 

 

 

 

 


