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ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ ΝΟΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 

                      
 
                      ΚΑΣΑΥΩΡΗΣΔΑ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

 
                   ΑΓΑΚ: 21PROC009501551 2021-11-09 

 
                   Θαβάια, 9/11/2021 

 

                   Αξ. Πξση.: 267455 

 
Σαρ.Γ/λζε:  
Σ.Θ.: 
Πιεξνθνξίεο:  
Σειέθσλν:  
e-mail: 

 
ΣΔΡΚΑ ΑΡΓΤΡΟΘΑΣΡΟΤ 

65404 

Γηακαληήο ηαγγίδεο 
2313-309973 

ddas-kav@damt.gov.gr 

 
                     ΠΡΟ:  1. Copyhelp-Σζνραηαξίδεο   

                                      Θεφδνπινο . 

                               (Σζνραηαξίδεο Θεφδνπινο .   
                                  Κεηξνπφιεσο 6 Θαβάια   

                                          Σ.Θ. 65403) 
                          Email: info@copyhelp.gr 

                                 2.  E-INFORMER                  

                                      Γ. ΕΑΒΑΛΣΗΑ- 
                                    -Υ. ΘΑΡΑΦΤΙΙΗΓΖ Ο.Δ 

                                     (Γ.ΕΑΒΑΛΣΗΑ-   
                                     -Υ.ΘΑΡΑΦΤΙΙΗΓΖ Ο.Δ.   

                                        Θεζζαινλίθεο 31 ,   
                                       Θαηεξίλε Σ.Θ. 60134) 

                                     Email: info@e-informer.gr                                     

                                 3. Alpatec Αιβέξηνο   
                                    Αιέμαλδξνο Α. 

                                   (Αιβέξηνο Αιέμαλδξνο Α.    
                                    Ηνπζηηληαλνχ 21, 

                                    Διεπζεξνχπνιε, Σ.Θ.    

                                          64100) 
                                  Email: support@alpatec.gr 

                                
              (Μέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) 

                           
 

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηελ «Πξνκήζεηα ελφο (1) κεραλήκαηνο 
plotter & scanner γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ 
ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Λ. Θαβάιαο» 

 

Ζ Γ/λζε Γαζψλ Λ. Θαβάιαο έρνληαο ππφςε: 

1. Σνλ Λ.3852/10 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ Α΄ 87), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

2. Σνλ Π.Γ. 142/10 «Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο - Θξάθεο» (ΦΔΘ Α΄ 

235), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Σνλ Λ.3871/10 (ΦΔΘ Α' 141) πεξί «Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επζχλεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη. 

4. Σνλ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Σνλ Λ.4412/16 (ΦΔΘ 147/Α/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη δε  
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ηα άξζξα 118 θαη 120, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηνλ Λ. 4782/2021 (ΦΔΘ 36/Α/09-03-2021) 
«Εκζςγσπονιζμόρ, απλοποίηζη και αναμόπθωζη ηος πςθμιζηικού πλαιζίος ηων δημοζίων 
ζςμβάζεων, ειδικόηεπερ πςθμίζειρ ππομηθειών ζηοςρ ηομείρ ηηρ άμςναρ και ηηρ αζθάλειαρ και 
άλλερ διαηάξειρ για ηην ανάπηςξη, ηιρ ςποδομέρ και ηην ςγεία» 

6. Σνλ Λ.4727/2020  (ΦΔΘ 184 Α/23-09-2020) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή 

Λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024)- Ζιεθηξνληθέο 
Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Θεθάιαην ΗΑ  Φεθηαθή Γηαθάλεηα- Πξφγξακκα Γηαχγεηα, άξζξα 75-83).  

7. Σν άξζξν 64 ηνπ  Λ. 4172/13 (ΦΔΘ Α' 167/23-07-2013)  «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα 

κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

8. Σν Π.Γ. 54/2018 (ΦΔΘ Α’ 103/13-06-2018) «Οξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο 
ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ινγηζηηθνχ Πιαηζίνπ ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο». 

9. Σν Π.Γ. 80/2016 Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο (Φ.Δ.Θ. 145/Α΄/5-8-2016). 

10. Σν Π.Γ. 28/2015 (Α΄34) Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία 

11. Σελ Τ.Α. 5143/2014 (ΦΔΘ Β' 3335) «Θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, παξαθξάηεζεο θαη 

απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,10% ππέξ ΔΑΑΓΖΤ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρχεη, ην χςνο ηεο 

νπνίαο αλέξρεηαη πιένλ ζε 0,07%,  θαη ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο, πξν 

θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, θάζε αξρηθήο, ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο, κε θαζαξή 

αμία άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ πξν ΦΠΑ. 

12. Σελ ΤΑ 57654/22-5-2017 (ΦΔΘ 1781/Β’/23.5.2017) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖ) ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

13. Σελ Θ.Τ.Α. 1191/14-3-2017 (ΦΔΘ Β’969/22-03-2017) «Θαζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ 
ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο 
ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016. 

13.  Σελ απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε αξηζ. 14138/15-05-2017 (ΦΔΘ Σεχρνο Τ.Ο.Γ.Γ./ 250/26-

5-2017 «Γηνξηζκφο ηνπ Ησάλλε άββα ηνπ Θσλζηαληίλνπ, σο πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο – Θξάθεο»).  

14.  Σελ απφθαζε πληνληζηή Α.Γ.Κ.-Θ. αξ. 35748/30-05-2017 (ΦΔΘ 1971 /Β΄/07-06-2017), κε ζέκα: 
«Αλάζεζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Καθεδνλίαο - Θξάθεο θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ «Κε εληνιή 

πληνληζηή» ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Καθεδνλίαο - Θξάθεο». 

15.  Σελ πξαγκαηνπνηεζείζα έξεπλα αγνξάο ηνπ Σκήκαηνο Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο ππεξεζίαο 
καο.  

16. Σελ 756/09.02.2021 ΤΑ κε ζέκα «Έγθξηζε Υξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 
«Πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε Γαζψλ έηνπο 2021» θαη δηάζεζε πίζησζεο 10.000.000€ γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ», (ΑΓΑ: ΦΘΙΥ46Φ844-Α3Χ), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 4989/13.07.2021 

(ΑΓΑ: ΧΚ0Ο46Φ844-270) Απφθαζε Τπνπξγνχ Π.ΔΛ. θαη ηζρχεη. 

17. Σελ κε αξ. πξση. 776/09/02/2021 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ (ΑΓΑ: 

6ΖΣΑ46Φ844-ΖΥΓ) κε Θ.Α.Δ. 02.001.2499 θαη κε α/α 49 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ 
Πιεξσκήο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. 

18. Σν αξ. πξση. 216933/24-09-2021 δηθφ καο έγγξαθν - πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΚ: 

21REQ009498091). 

19. Σελ ππ’ αξηζκ. ΤΠΔΛ/ΓΓΔΤ/88844/3322/27-09-2021 απφθαζε Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γαζψλ & Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο (ΑΓΑ: 6Ο3Π4653Π8-7ΦΗ & ΑΓΑΚ : 
21REQ009498122) ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε δηάζεζεο 

πίζησζεο-ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Θαβάιαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο 
– Θξάθεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο <<Γαπάλεο ησλ Γ/λζεσλ Γαζψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ 

ραξηψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο, θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο>> απφ 
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πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ έηνπο 2021.  

20. Σηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ «Πξνκήζεηα ελφο (1) κεραλήκαηνο plotter & scanner 

γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Λ. Θαβάιαο» εγθξηλφκελεο κε ηελ παξνχζα. 

 

Πξνζθαιεί  
 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Λ.4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, γηα ηελ «Πξνκήζεηα ελφο (1) κεραλήκαηνο plotter & scanner κε ηελ 

θαηάζεζε ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κέρξη ηελ Σξίηε 16/11/2021 θαη ώξα 
13:00 (ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο ηνπ ζέκαηνο) ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Λ. Θαβάιαο, ζην 

ηκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Σέξκα Αξγπξνθάζηξνπ Σ.Θ. 65404. 
 

Κξηηήξην αλάζεζεο : ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 

βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 
 

Ζ χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.  
 

Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιόγσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 4.000,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% (3.225,81€ άλεπ Φ.Π.Α.), (CPV: 30232140-7 & 

38520000-6) ε νπνία θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

έηνπο 2021 (Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4, Κέηξν 5, ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο <<Πξνζηαζία 
θαη Αλαβάζκηζε Γαζψλ 2021>> ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. (19) ζρεηηθφ. Ζ αλσηέξσ δαπάλε 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 776/09/02/2021 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ: 6ΖΣΑ46Φ844-

ΖΥΓ, φπσο θαηαρσξήζεθε κε α/α 49 ζην βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο ηνπ Πξάζηλνπ 

Σακείνπ θαη αθνξά ηελ ππ’ αξηζκ.756/09-02-2021 έγθξηζε ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 
Πξάζηλνπ Σακείνπ <<Πξνζηαζία & Αλαβάζκηζε Γαζψλ 2021>> κε ΑΓΑ: ΦΘΙΥ46Φ844-Α3Χ.  
 

Ζ παξνχζα Πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζην ΘΖΚΓΖ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Καθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο καο, πξνο δεκνζηνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
 

Δηδηθόηεξα ε παξνύζα Πξόζθιεζε αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο 
πξηλ ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο αλάζεζεο θαη ππόθεηηαη ζηνπο παξαθάησ 

όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο: 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο είλαη ε «Πξνκήζεηα ελόο (1) κεραλήκαηνο plotter & 

scanner γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Ν. Καβάιαο»  (CPV: 30232140-7 

& 38520000-6) 

 
Ζ Γ/λζε Γαζψλ Θαβάιαο, ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ 

δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο, θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο, ζαο 
πξνζθαιεί κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη εθφζνλ επηζπκείηε λα ππνβάιεηε ηελ νηθνλνκηθή ζαο 

πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) κεραλήκαηνο plotter & scanner γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο ππεξεζίαο καο.  

Σν κεράλεκα plotter & scanner, ζα αλέιζεη κέρξη ην εγθεθξηκέλν πνζφ ησλ 4.000,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε 
επξψ, ζην ζχλνιν ηεο δαπάλεο. 

ηελ ηειηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα έρεηε ζπκπεξηιάβεη ηα έμνδα κεηαθνξάο, 
ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ζηελ πφιε ηεο Θαβάιαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θηίξην ησλ Γαζηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηεο Θαβάιαο. 
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Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η 
θαη παξάιιεια λα απνδέρεηαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο.  

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Οη πξνζθνξέο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα πεπιέσει:  
 
Α) Φάκελο Γικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, με ηα ακόλοςθα: 
 

1) Τπεύθςνη Γήλωζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος Ν. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

δίρσο λα απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία δειψλνληαη ηα θάησζη: 
 

α) Γελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 73 
παξ.1 ηνπ λ.4412/2016 (φπσο ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, 

ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ)  
 (αθνξά ζηα θπζηθά πξφζσπα - κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Δηδηθφηεξα: 
 1) ζηηο ΔΠΔ, ΗΘΔ, ΟΔ, ΔΔ, ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

 2) ζηηο ΑΔ ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα 

ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη 
εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο,  

 3) ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  
 4) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν) 

 

β) Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο (άξζξν 73 παξ.2 λ.4412/2016) θαηά ην ρξφλν 
ππνβνιήο ηεο. 

 
γ) Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, δελ έρεη 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο (ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, αιιά ηεξεί ηνπο φξνπο 

απηήο) θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ (άξζξν 73 παξ.4 πεξ.β λ.4412/2016). 

 
δ) Δίλαη εγγεγξακκέλνο (απνδεηθηηθφ εγγξαθήο ελ ηζρχ) ζην νηθείν επηκειεηήξην (άξζξν 75 παξ.2 

λ.441/2016). 

 
ε) Ζ πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ ππνςήθην αλάδνρν απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο θαη γηα 

εμήληα (60) εκέξεο. 
 

ζη) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

 
2) εκεηώλεηαη όηη γηα όζα δειώζεθαλ κε ηελ αλσηέξσ Τπεύζπλε Γήισζε ζα δεηεζεί ε 

πξνζθόκηζε ησλ αληίζηνηρσλ Γηθαηνινγεηηθώλ εληόο ηξηώλ εκεξώλ κόλν από ηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 

Απόθαζεο Αλάζεζεο,  θαη ζπγθεθξηκέλα : 
 

α) Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή, ηα νπνία λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο-  

ζηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα ηεο παξ.Α.1α  
 (ελαιιαθηηθά  δπλαηή είλαη ε θαηάζεζε επηθαηξνπνηεκέλεο Τπεχζπλε δήισζεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

8 ηνπ Λ. 1599/1986- γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαηαηίζεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 79Α ηνπ λ.4412/2016), 
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 β) Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα ζε ηζρύ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηνπο,  
 γ)Απνδεηθηηθό Δγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ελ ηζρύ. 

 δ) ρεηηθή εθηύπσζε ησλ ζηνηρείσλ κεηξώνπ ηεο επηρείξεζεο από ηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) (taxisnet.gr). 
 

ε) Λνηπά δηθαηνινγεηηθά -λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη κόλν γηα ηα λνκηθά πξόζσπα  
 

ηα λνκηθά πξόζσπα ζα πξέπεη πξφζζεηα λα ππνβάιινπλ φια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε 

ζύζηαζε θαη ε λόκηκε εθπξνζώπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή 

θνηλνπξαμία.  
πγθεθξηκέλα απαηηνύληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ : 

- ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

- ην ηειεπηαίν ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, 
- ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θ.ι.π.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο 
έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

- θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

 
i) Γηα ηηο Αλώλπκεο Δηαηξείεο, Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Δ.Π.Δ.), Ιδησηηθέο 
Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο (Ι.Κ.Δ.), Οκόξξπζκεο (Ο.Δ.) θαη Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείεο θαη γηα 
όζα λνκηθά πξόζσπα έρνπλ ππνρξέσζε αλαθνίλσζεο ζην ΓΔΜΗ σο αθνινχζσο 
 

α. Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο/αλαιπηηθήο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο απφ ην ΓΔΚΖ- κε εκεξνκελία 
έθδνζεο εληφο ηειεπηαίσλ ηξηάληα εξγάζηκσλ εκεξψλ 
β. Γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ ην ΓΔΚΖ ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ζχζηαζε 
ζηνηρεία θαη ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο- κε εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

 
ii) ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο ηα, θαηά πεξίπησζε, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη 
λόκηκεο εθπξνζώπεζεο (όπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, 
απνθάζεηο ζπγθξόηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζώκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα), ζπλνδεπόκελα από ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ 
όηη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 
 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 80 ηνπ Λ.4412/2016. 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 
 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δεκόζηα έγγξαθα θαηαηίζεληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ 

πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο θαη 

 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηδησηηθά έγγξαθα θαηαηίζεληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα 

αληίγξαθα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή ζε απιή θσηνηππία 
εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. 

 
Β) Υωπιζηό Φάκελο Σεσνικήρ Πποζθοπάρ 
 

Ζ Σερληθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ή παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ηδίσο δε κε αλαθνξά ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηελ πιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηα θαηάιιεια απνδεηθηηθά έγγξαθα. 
 

Δληφο ηνπ ελ ιφγσ θαθέινπ ζα πεξηέρεηαη : 
 

1) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

δίρσο λα απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη κε ηελ 
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θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ηεο, ε εηαηξεία/επηρείξεζε απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο 
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

2) πκπιεξσκέλνο (ζεηηθά : “ΛΑΗ”) ζην πεδίν “Απάληεζε” θαη αξκνδίσο ππνγεγξακκέλνο 

(ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα), ν Πίλαθαο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑΣΟ Η ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 
3) Οπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ ηεθκεξηψλεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑΣΟ Η- σο ξεηά νξίδνληαη ζε απηφ. 
 
Γ) Υωπιζηό ζθπαγιζμένο Φάκελο Οικονομικήρ Πποζθοπάρ 
 

Ζ πξνζθνξά ζα δίλεηαη ζε επξψ (ρσξίο θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) θαη κέρξη δχν (2) 
δεθαδηθά ςεθία, ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΗΗ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

είλαη αξκνδίσο ππνγεγξακκέλν θαη λα θέξεη ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο. 
Φφξνη, ΦΠΑ, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, θάζε άιιε λνκηθή επηβάξπλζε θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε κε 

ξεηά θαζνξηδφκελε απφ ηελ παξνχζα, επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 
 

H πλνιηθή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πνπ ζα ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 24% (4.000,00€), ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
Δπιζημαίνεηαι όηι οι Τπεύθςνερ Γηλώζειρ, για ηην πεπίπηωζη ηων νομικών πποζώπων 
ςπογπάθονηαι από ηον νόμιμο εκππόζωπο ηος οικονομικού θοπέα καηά ηιρ διαηάξειρ ηος 
άπθπος 79

 
Α ηος ν.4412/2016 και θέποςν ημεπομηνία ςπογπαθήρ μεηά από αςηήν ηηρ 

ππόζκληζηρ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

    Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε δηα ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή µε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, είηε ηαρπδξνκηθψο (κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή) ή κέζσ εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξψλ (courier), ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Λ. Θαβάιαο, ζην ηκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ 
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Σέξκα Αξγπξνθάζηξνπ Σ.Θ. 65404 από ηελ Σξίηε 9/11/2021 θαη ώξα 

11:00 π.κ. έσο ηελ Σξίηε, 16/11/2021 θαη ώξα 13:00 κ.κ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξψλ). 
    Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα θέξεη ηελ έλδεημε γηα πξφζθιεζε πξνκήζεηαο ελφο (1) κεραλήκαηνο 

plotter & scanner θαη ζα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: ηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο, ηελ Σερληθή Πξνζθνξά 
(Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) καθώρ και ηην Οικονομική Πποζθοπά. 

    Οη πξνζθνξέο πξσηνθνιινχληαη ζηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Λ. Θαβάιαο, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκέξα θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα (Σξίηε, 16/11/2021 

θαη ψξα 13:00 κ.κ.). Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ ψξα απηή είλαη εθπξφζεζκε θαη 
επηζηξέθεηαη. 

      Ζ έγθαηξε ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο 
Τπεξεζίαο. Ζ εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δε ιακβάλεηαη ππφςε, ζε πεξίπησζε 

εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

    Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελ ιφγσ αλάζεζε, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 
ζην ηειέθσλα 2313309976 & 2313309971 (γηα ηερληθά ζέκαηα) & νκνίσο ζηα ίδηα ηειέθσλα (γηα 

ινηπά ζέκαηα). 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

       Κε ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο, αμηνινγείηαη ν ππνθάθεινο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ήηνη ε νξζφηεηα θαηάζεζεο ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Θαηφπηλ, αμηνινγείηαη ν Φάθεινο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. 
       Όζεο πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνχλ θεηικά σο πξνο ηα αλσηέξσ θα ζςνεσίζοςν με ηο άνοιγμα 

ηων Φακέλων ηων Οικονομικών Πποζθοπών φπνπ θαη ζα θαηαγξαθνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

κε θζίλνπζα ζεηξά. Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 
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       Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ακέζσο κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ 
από αξκόδηα ηξηκειή επηηξνπή, όπσο απηή νξίζηεθε ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 

1156/13-02-2020 (ΑΓΑ:66Τ1ΟΡ1Τ-ΑΜ7) απόθαζε ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Ν. Καβάιαο, ε 

νπνία ζα ζπλεδξηάζεη ζηα γξαθεία ηνπ ηκήκαηνο Γαζηθώλ Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο Γ/λζεο 
Γαζώλ Ν. Καβάιαο ηελ Σξίηε 16 Οθησβξίνπ 2021, ζηηο 13:30 κ.κ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

      Ζ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα παξαθνινπζείηαη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ε νπνία ζα 

βεβαηψλεη θάζε θνξά ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ θαη πιηθψλ. Ζ πηζηνπνίεζε ηεο άξηηαο εθηέιεζεο 
ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη κε επζχλε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ 

ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 208 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 

εμαζθαιίζεη ζηελ ππεξεζία καο ηελ έγθαηξε θαη άξηζηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ, πνπ ζπληζηνχλ ην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. Ζ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ 
ζα γίλεη ην αξγόηεξν ζε δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

        Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηνπο εηδηθφηεξνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Ο Αλάδνρνο 

πνπ ζα πξνθχςεη, δε δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή λα εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο. 
        

                                                                                   Ο Γηεπζπληήο Γαζώλ Ν. Καβάιαο 

 

 

 

               Ισάλλεο Υξ. Καπεηαλγηάλλεο 

                                                                                                      Γαζνιόγνο κε Α’ Βαζκό 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1.Α. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΟ PLOTTER & SCANNER (Δκτυπωτής- 

αρωτής Μεγάλου Πλάτους) 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ-

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 Να αμαφερθεί ο προτειμόμεμος 
τύπος και το μομτέλο 

ΝΑΙ  

2 
 

Σεχμολογία Δκτύπωσης 
Inkjet 5 

χρωμάτωμ(BK/C/M/Y/MBK) 
 

3 Αμάλυση εκτύπωσης 2400χ1200 dpi  

4 Δκτύπωση και άρωση Ασπρόμαυρη 

και Έγχρωμη 
ΝΑΙ  

5 Πλάτος υλικώμ εκτύπωσης (ρολό 

χαρτιού/φύλλα) 
36" / 914.4 mm  

6 Λειτουργίες Printer, Scanner, Copier  

7 Μέγιστη Αμάλυση αμτιγραφής 600 χ600 dpi  

8 Μέγιστη Αμάλυση σάρωσης 600 χ600 dpi  

 
9 

Πλήθος ακροφυσίωμ 

ύμολο 15.360 
ΜΒΚ 5.120 ακροφύσια 

& 
C/M/Y/BK 2.560 το καθέμα 

 

10 ύμδεση USB/Ethernet/WiFi  

11 Μέγιστο μήκος εκτύπωσης 
18m(αμάλογα με το 

λειτουργικό σύστημα) 
 

12 
Σαχύτητα εκτύπωσης (Fast Economy 

mode) σε απλό χαρτί σχέδιο CAD 
(Α0) 

00:40  

13 Σαχύτητα εκτύπωσης (Fast mode) σε 
απλό χαρτί poster (Α0) 

00:44  

14 Μμήμη (εμσωματωμέμη) 2GB  

15 Χωρητικότητα μελαμιώμ εκτύπωσης 130ml ή 300ml  

16 άρωση USB, ETHERNET  

17 Πλάτος άρωσης 36" / 914,4 mm  

18 Θόρυβος 50,6 db  

19 Δγγύηση ≥ 1 έτος  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Τπόδειγμα Οικονομικήρ Πποζθοπάρ 
 

 

 
Ζ Δπηρείξεζε κε ηελ επσλπκία ………………… ...... πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ/ηελ 

................................... θαηαζέηεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο, απνδερφκελε πιήξσο ηνπο φξνπο 
ηεο αξηζ:  ………………………………….. Πξφζθιεζεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα ελφο (1) κεραλήκαηνο plotter 

& scanner γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ ηκήκαηνο Γαζηθώλ Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο 

Γηεύζπλζεο Γαζώλ Ν. Καβάιαο» 
 

 
 

Δίδνο δαπάλεο  Πξνϋπνινγηζκόο 

άλεπ Φ.Π.Α. 
Πξνϋπνινγηζκόο 

 κε Φ.Π.Α. 
Πξνζθνξά κε Φ.Π.Α.  

 

………………………………. ……………………€ 

 

……………………. € 
 

 

 
 

 

 
 

Ζ πξνζθνξά κνπ ηζρχεη γηα …………. εκέξεο. 
 

 

 
 

 

(Ζκ/λία) 

 

.........../.........../2021 
 

(Ο Πξνζθέξσλ) 

 
........................................ 
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