
 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

 

Θύρα συμπαγής από θερμομονωτικό πέτασμα 
(πάνελ) αλουμινίου    διαστάσεων 1,30 Π Χ 2,30 Υ μαζί 
με τοποθέτηση, καθώς και καθαίρεση της παλαιάς 
εξωτερικής ξύλινης πόρτας 

Θύρα συμπαγής από θερμομονωτικό πέτασμα 
(πάνελ) αλουμινίου    διαστάσεων 1,10 Π Χ 2,40 Υ μαζί 
με τοποθέτηση, καθώς και καθαίρεση της παλαιάς 
εξωτερικής ξύλινης πόρτας 

ΤΜΗΜΑ 6 (ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

Προμήθεια μεταλλικών κιγκλιδωμάτων εξωτερικής 
περίφραξης μήκους  40 μέτρων (κατά προσέγγιση), 
με ύψος  κιγκλιδώματος 1,20 μέτρα     

ΤΜΗΜΑ 8 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΜΕΤΟΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Φωτοαντιγραφικό | Εκτυπωτής | Σαρωτής Α3 & Α4 
Οθόνη χειρισμού (panel) Τουλάχιστον 7’’ οθόνη 
αφής 
Πηγές Τροφοδοσίας 2 κασέτες 500 φύλλων έκαστη  
Bypass 100 φύλλα 
Δυνατότητα εκτύπωσης / σάρωσης διπλής όψης 
Αυτόματος τροφοδότης  εγγράφων διπλής όψης με 
αναστροφή 
Τύπος Σύνδεσης Ethernet  
Τροχήλατη Βάση μηχανήματος  
Μνήμη 2GB 
Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα Windows 7, 8, 10 
 Μηνιαίες εκτυπώσεις 10.000 σελίδες 
Ταχύτητα τουλάχιστον 22 σελίδες το λεπτό 
 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος  

 
Β. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
1. Χρόνος προμήθειας ειδών 

•  Όλα τα είδη της προμήθειας θα είναι καινούργια , κατάλληλα για τη χρήση που 
προορίζονται και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς χρήσης 
και λειτουργίας, σύμφωνα με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες . 

• Η μεταφορά ,  παράδοση  και τοποθέτηση των ειδών της προμήθειας  θα γίνεται 
με δαπάνη, φροντίδα και μέσα του προμηθευτή, κατόπιν συνεννόησης με την 
κάθε Δομή. 

• Αναφορικά με τη Δομή Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης στην προμήθεια 
περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των νέων θυρών,  η καθαίρεση των παλαιών,  
καθώς και η αποκατάσταση  του τοίχου μετά την επέμβαση για την 
αντικατάσταση της πόρτας. 

• Αναφορικά με τη Δομή Μακρινίτσας Μαγνησίας στην προμήθεια 
περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των νέων κιγκλιδωμάτων, καθώς και η 
αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων. 

• Η παράδοση των ειδών της προμήθειας  και των συναφών υπηρεσιών , όπως αυτές 
αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη θα ξεκινήσει από την επόμενη 



ημέρα της σύναψης της σύμβασης και  θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30-09-
2020 .  

•   Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. 

 
2. Παραλαβή ειδών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής 

ειδών 

•   Η επικοινωνία της ΑΡΣΙΣ με τον ανάδοχο σχετικά με την εκτέλεση της 
προμήθειας θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο πρόσφορο 
μέσο. 

• Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την 
ολοκλήρωση της παράδοσης των απαιτούμενων ειδών και υπηρεσιών της 
προμήθειας και έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά του 
έξοδα κάθε είδος που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. 

• Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 

3. Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 

• Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

• Σε περίπτωση βλάβης  των ειδών της προμήθειας εντός του χρόνου της 
εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται να τα επιδιορθώσει και να τα 
επαναφέρει σε κανονική λειτουργία εντός ( 5) ημερών από την σχετική 
ειδοποίησή  του  και εφόσον αυτό δεν καταστεί τεχνικά εφικτό 
υποχρεούται στην αντικατάστασή τους, εντός (2) επιπλέον ημερών,  με 
είδη αντίστοιχης ποιότητας και χρήσης . 

• Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει  είδη  που απορρίφθηκαν μέσα στην 
άνω προθεσμία,  η ΑΡΣΙΣ δικαιούται να προμηθευθεί τα αντίστοιχα  είδη 
από την ελεύθερη αγορά για την κάλυψη των αναγκών της, η δε επιπλέον 
διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και 
αναζητείται σύμφωνα με το νόμο. 

• Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 
4. Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι τιμές που αναγράφονται στην προσφορά του Αναδόχου δεν υπόκεινται σε 
καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ισχύουν 
δε και δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης . 

 
 

5.    Λοιποί όροι 
α. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη 

τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί της υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 
του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 
του ν.2939/2001, εφόσον τα είδη της προμήθειας εμπίπτουν της διατάξεις 
αυτές. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω 
του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 



Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του 
Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει 
της συνέπειες της παραγράφου 5   του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .     

Αλλως, ο ανάδοχος, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού για την 
υλοποίηση της προμήθειας, προσκομίζει ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ότι δεν 
υποχρεούται στην εγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που 
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

 β. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά 
κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει της μεταξύ της σχέσεις κατά τη διάρκεια 
της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης , εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι 
πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

  Γ.  Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα αρχή θα γίνεται στην 
ταχυδρομική ή/και στην ηλεκτρονική  διεύθυνση,  που δηλώνει ο Ανάδοχος 
στην προσφορά του . 

δ. Η μεταφορά , παράδοση καθώς και η συναρομολόγηση ή /και 
τοποθέτηση  (όπου απαιτείται) των ειδών της προμήθειας  θα γίνεται με δαπάνη, 
φροντίδα και μέσα του προμηθευτή, κατόπιν συνεννόησης με την κάθε Δομή.   

  
 

 


