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                 ΑΔΑ:  

                                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 
              (Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα   

            από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής) 

 

1.         Γνωρίζεται ότι, η Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, λαμβάνοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις 

α) Του Ν. 1481/1984 ΄΄Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης΄΄, όπως αυτές ισχύουν (ΦΕΚ Α΄- 152/8-10-1984).  

β) Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λ.π»(Α.143) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 

4337/2015 (Α.129). 

γ) Του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 

φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 

διατάξεις» (Α΄-240). 
δ) Του Ν.2286/1995 (Α’-95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε-

συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

ε) Του Ν. 2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφυγών κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και 

άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το Ν. 2676/1999. 

στ) Του Ν.2690/1999 (Α’-45) , αρθ.21 , «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις» και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

ζ) Του Ν.3861/2010(Α’-112) «Ενίσχυση Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων & Πράξεων 

Κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & άλλες διατάξεις». 

η) Το άρθρο 3 του Ν.3938/2011(Α’-61) «Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη & άλλες διατάξεις». 

θ) Του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41), όπως ισχύουν. 

ι) Του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 231 του Ν.4281/2014 «Κεφάλαιο Β΄ 

Γενική Διάρθρωση – Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας» και ισχύει. 

ια) Του Ν. 4412/2016 (Α.147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 
ιβ) Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  

ιγ) Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύουν.  

ιδ) Του Π.Δ. 178/2014 (Α.281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας». 

ιε) Του Π.Δ.14/2001 (Α’-12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν. 
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Σάμος,  06 Φεβρουαρίου 2021 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 900,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.17% και των νόμιμων κρατήσεων.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια δεκατεσσάρων (14) 

ενσύρματων και δέκα (10) ασύρματων τηλεφωνικών 

συσκευών (CPV: 32552100-8), προς αντικατάσταση των 
υφιστάμενων τηλεφωνικών συσκευών, οι οποίες έχουν 

υποστεί φθορές λόγω των σοβαρών ζημιών που υπέστη το 

Αστυνομικό Μέγαρο της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου από τον 

σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020.  

(Περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Τακτικός Προϋπολογισμός 

                                    ΑΛΕ 3120389001,(Ε.Φ. 1047-201-0000000),  

                                     Οικονομικού έτους 2021 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΑΔΑ: 99ΗΙ46ΜΤΛΒ-Χ6Ρ
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ιστ) Του Π.Δ. 191/1995 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που 

εκτελούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

ιζ) Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”. 

ιη) Του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.145). 

ιθ) Του Π.Δ. 131/2016 «Σύσταση Δ.Ε.Ε.Π.Δ.» (Α.235). 

κ) Του Π.Δ. 7/2017 (Α.14) «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών 

Ελληνικής Αστυνομίας». 

κα) Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄-119). 
κβ) Toυ Π.Δ. 83/2019 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών" (Α' -121). 

Β. Την υπ΄αριθμ. ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485 από 03/04/2020 Απόφαση κ. Υπουργού & κ. Υφυπουργού Προστασίας του 

Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής 

Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄-1362/14-04-2020). 

Γ. Την υπ’αριθμ. ΓΔΟΕΣ/4/28-θ΄ από 19/12/2016 Απόφαση Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.(Β.4130).  

Δ. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/358-δ΄ Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Λειτουργία Γενικών και Μερικών 

Διαχειρίσεων Ελληνικής Αστυνομίας.» 

Ε. Το υπ’ αριθμό 8487/21/119589 από 18/01/2021 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου (Ε.Φ. 1047-

201-0000000). 

ΣΤ. Την υπ’ αριθμ. 8045/22/5230-1 από 29/01/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με Α.Δ.Α.: 6ΑΩΜ46ΜΤΛΒ-

ΛΨΛ (Ε.Φ. 1047-201-0000000). 

- Αριθμός καταχώρησης Λογιστικού Βιβλίου: 160 

- Αριθμός καταχώρησης Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.: 10402. 

 

προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας δεκατεσσάρων (14) ενσύρματων και δέκα (10) 

ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών (CPV: 32552100-8), προς αντικατάσταση των υφιστάμενων τηλεφωνικών 

συσκευών, οι οποίες έχουν υποστεί φθορές λόγω των σοβαρών ζημιών που υπέστη το Αστυνομικό Μέγαρο της 

Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, προϋπολογισθείσης δαπάνης εννιακοσίων 

ευρώ #900,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.17% και νομίμων κρατήσεων, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές-Απαιτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

2. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του 

Ν.4412/2016,στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο σύνολο της 

προσφερθείσας τιμής  για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

Εφόσον υπάρξουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή  με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου 

συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (Άρθρο 90 Ν.4412/2016).  
 

3.        Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Ως 

απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή προσφοράς υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, που 

καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του προμηθευτή, 

μέχρι και την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και πέραν αυτής ουδεμία άλλη οικονομική ή άλλου είδους 

απαίτηση μπορεί να εγερθεί.  

Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμένουν σταθερές σε 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
  

4.         Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και να 

καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της 

παρούσας Πρόσκλησης).  

 

ΑΔΑ: 99ΗΙ46ΜΤΛΒ-Χ6Ρ
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5.       Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις του 

Παραρτήματος Α΄ της παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που είναι αόριστες 

και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. Η παρούσα δαπάνη υπόκειται σε Κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,63272 %, οι οποίες κατανέμονται ως 

ακολούθως:  

i) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής: 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% 

και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 

ii) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 0,06216 %, ως εξής: 
0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της 

προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου.    

Οι παραπάνω κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή. 

              Επίσης, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των 

ανωτέρω κρατήσεων), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                          

 

7. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει, μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την 

προσκόμιση κανονικά συμπληρωμένου τιμολογίου, κανονικά θεωρημένο, με την ένδειξη «ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ» και αφού 

συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά της δαπάνης, τα οποία μετά τον έλεγχο που θα διενεργείται από την Υπηρεσία 

μας, θα αποστέλλονται στην Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την εκκαθάριση 
της δαπάνης και έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, προς πληρωμή με πίστωση-κατάθεση 

στο δηλωθέν τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. 

             Επίσης, η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

Υποπαράγραφο Ζ.5 ‘’Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών’’ της Παραγράφου Ζ’  ‘’Προσαρμογή 

της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές’’ του Ν.4152/2013 (Α΄-107). 

 

8.  Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Διεύθυνση Αστυνομίας 

Σάμου (Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 – Τ.Κ. 83100 Σάμος), μέχρι την 15/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

11:00΄ π.μ. (ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών), εντός σφραγισμένου φακέλου ή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: av.arvanitis@astynomia.gr, σχετική προσφορά για την ανωτέρω 

προμήθεια με την προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής 

Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 

Επισημαίνεται ότι: 

α) Κάθε προμηθευτής μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

β) Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

γ) Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

Ο σφραγισμένος φάκελος προσφοράς να φέρει εξωτερικά τις εξής ενδείξεις: 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 

 

9.      Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της πρόσκλησης 

και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας. 
 

10.  Οι προσφορές που περιέρχονται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την 

παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

 

11. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 - Σάμος 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………… 

(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών 

φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)]  

Για την απευθείας ανάθεση: Προμήθεια δεκατεσσάρων (14) ενσύρματων και δέκα (10) ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών 

(CPV: 32552100-8), προς αντικατάσταση των υφιστάμενων τηλεφωνικών συσκευών, οι οποίες έχουν υποστεί φθορές λόγω των 

σοβαρών ζημιών που υπέστη το Αστυνομικό Μέγαρο της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου από τον σεισμό της 30
ης

 Οκτωβρίου 2020. 

Αριθμός Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς:  8516/3/85-γ 

Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου 

                                      Καταληκτική Ημερομηνία λήξης προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : 15/02/2021 ώρα 11:00’ π.μ.. 
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εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Η αθέτηση 

της υποχρέωσης αυτής, συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του προμηθευτή, κατά την έννοια της περ. θ΄ 

της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

        Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούνται να τηρεί τις 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. 

        
12. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Επισημαίνεται ότι, Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα και 

υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 120 του ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
 

13.   Το κείμενο της παρούσας έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr). 

         Επίσης, θα αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (samcci@otenet.gr) στο 

Επιμελητήριο Σάμου (www.samoscci.gr).  

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν όλα τα έγγραφα και τεύχη της παρούσας πρόσκλησης από τους 

παραπάνω διαδικτυακούς τόπους. 
 

14.    Αντίγραφο της παρούσας με τα συνημμένα σ’ αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη 

διαδικασία και τους όρους της παρούσας προμήθειας δίδονται από την Υπηρεσία μας, Γραφείο Μερικής 

Διαχείρισης Χρηματικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου οδός Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 - Τ.Κ. 83100 στην 

πόλη της Σάμου(τηλ. 2273087317-87320 ώρες γραφείου). 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

              ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ 

                        ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, αφορούν την προμήθεια δεκατεσσάρων (14) ενσύρματων και δέκα (10) 

ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών (CPV: 32552100-8), προς αντικατάσταση των υφιστάμενων τηλεφωνικών 

συσκευών, οι οποίες έχουν υποστεί φθορές λόγω των σοβαρών ζημιών που υπέστη το Αστυνομικό Μέγαρο της 

Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι, με την υπ’ αριθμ. ΓΓ 6056 

από 31/10/2020 Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (Α.Δ.Α.: 6Τ5946ΜΤΛΒ-ΣΕΑ), οι Δήμοι Ανατολικής και 

Δυτικής Σάμου έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 30/04/2021. 
 

2. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. 

 

Ενσύρματη 

τηλεφωνική 

συσκευή 

14 τεμάχια α. Να διαθέτει αριθμητικό πληκτρολόγιο (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #). 

β. Να διαθέτει αλφαριθμητική οθόνη δύο (2) τουλάχιστον γραμμών.  

γ. Να διαθέτει λειτουργία εμφάνισης ταυτότητας καλούντος (CLIP) και 

να μην απαιτείται εξωτερικό τροφοδοτικό στη συσκευή για εμφάνιση 

ταυτότητας καλούντος (CLIP). Οι συσκευές θα παραδοθούν με τις 

ανάλογες μπαταρίες για κάθε τηλεφωνική συσκευή, σε περίπτωση που 

για την εμφάνιση ταυτότητας καλούντος (CLIP) απαιτούνται μπαταρίες.  

δ. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ένταση ήχου κουδουνισμού.  

ε. Nα διαθέτει ρυθμιζόμενη ένταση ήχου ακουστικού.  

στ. Να διαθέτει πλήκτρο "Recall/Redial" για επανάκληση.  

ζ. Να διαθέτει πλήκτρο "Flash" με προσαρμογή του χρόνου διακοπής 

βρόγχου (Flash ή Recall timing), για μεταφορά και ενεργοποίηση 

ευκολιών. 

η. Να διαθέτει καταγραφή τουλάχιστον τριάντα (30) αριθμών στην 

λίστα εισερχόμενων κλήσεων.  

θ. Να διαθέτει επιτραπέζια στερέωση. 

ι. Να διαθέτει ανοικτή συνομιλία. 

ια. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ένταση μεγαφώνου. 

ιβ. Να διαθέτει πλήκτρο σίγασης μικροφώνου. 

ιγ. Να διαθέτει ένδειξη ώρας, ημερομηνίας και διάρκειας κλήσεων. 

ιδ. Εξωτερικός χρωματισμός τηλεφωνικής συσκευής: Μαύρο ή Γκρί. 

ιε. Οι τηλεφωνικές συσκευές να είναι καινούργιες, πρόσφατης 

ημερομηνίας παραγωγής, και εντός συσκευασίας κατασκευαστή. Να 

είναι συσκευασμένες έτσι ώστε να αποφεύγονται οι φθορές κατά τη 

μεταφορά τους και η αλλοίωση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων 

τους. 

ιζ. Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας  

τουλάχιστον δύο (2) ετών (24 μηνών), από την οριστική παραλαβή τους 

από την Επιτροπή Παραλαβής της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, με την 
υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα 

εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής.  

ιη. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη τρεις 

φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της 

συσκευής), η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την 

υποχρέωση αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια ιδίων 

χαρακτηριστικών τουλάχιστον. Σε περίπτωση αδυναμίας 
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αντικατάστασης αυτής, εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της 
Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στο 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, τη συμβατική αξία της συσκευής και 

των παρελκόμενών της.  

ιθ. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Σε 

διαφορετική περίπτωση πρέπει να αντικαταστήσει τη συσκευή άμεσα 

μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας με άλλη τουλάχιστον του ιδίου 

ή ίσων δυνατοτήτων τύπου, μέχρι την επισκευή της. Για τη μέχρι τότε 

πιθανή χρήση της συσκευής που επιστρέφεται, σύμφωνα με την 

παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή κανένα 
απολύτως τίμημα. 

κ. Το υπό προμήθεια είδος θα συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενά 

του που είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του και από το τεχνικό 

φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual) στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Ασύρματη 

τηλεφωνική 

συσκευή 

10 τεμάχια α. Να διαθέτει αριθμητικό πληκτρολόγιο (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #). 

β. Να διαθέτει αλφαριθμητική φωτιζόμενη οθόνη τουλάχιστον 1.4 

ιντσών ή τριών (3) γραμμών.  

γ. Χρόνος ομιλίας τουλάχιστον έως δεκατρείς (13) ώρες. 

δ. Χρόνος αναμονής τουλάχιστον έως εκατόν εβδομήντα (170) ώρες. 

ε. Να διαθέτει καταγραφή τουλάχιστον τριάντα (30) αριθμών στην λίστα 

εισερχόμενων κλήσεων. 

στ. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ένταση ήχου κουδουνισμού.  

ζ. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ένταση ήχου ακουστικού.  

η. Να διαθέτει πλήκτρο εύρεσης συσκευής (paging).  

θ. Να διαθέτει ελληνικό μενού.  

ι. Να διαθέτει λειτουργία εμφάνισης αναγνώρισης ταυτότητας 

καλούντος (CLIP). Οι συσκευές θα παραδοθούν με τις ανάλογες 

μπαταρίες για κάθε τηλεφωνική συσκευή. 

ια. Να διαθέτει ένδειξη ώρας, ημερομηνίας και διάρκειας κλήσεων. 

ιβ. Να διαθέτει τονική /παλμική λειτουργία κλήσης.  

ιγ. Να διαθέτει τεχνολογία ECO-DECT για μηδενική ακτινοβολία και 

ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.  

ιδ. Εξωτερικός χρωματισμός τηλεφωνικής συσκευής: Μαύρο ή Γκρί. 

ιε. Οι τηλεφωνικές συσκευές να είναι καινούργιες, πρόσφατης 

ημερομηνίας παραγωγής, και εντός συσκευασίας κατασκευαστή. Να 

είναι συσκευασμένες έτσι ώστε να αποφεύγονται οι φθορές κατά τη 

μεταφορά τους και η αλλοίωση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων 

τους. 

ιζ. Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον δύο (2) ετών (24 μηνών), από την οριστική παραλαβή τους 

από την Επιτροπή Παραλαβής της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, με την 
υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα 

εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής.  

ιη. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη τρεις 

φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της 

συσκευής), η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την 

υποχρέωση αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια ιδίων 

χαρακτηριστικών τουλάχιστον. Σε περίπτωση αδυναμίας 

αντικατάστασης αυτής, εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της 
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Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στο 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, τη συμβατική αξία της συσκευής και 

των παρελκόμενών της.  

ιθ. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Σε 

διαφορετική περίπτωση πρέπει να αντικαταστήσει τη συσκευή άμεσα 

μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας με άλλη τουλάχιστον του ιδίου 

ή ίσων δυνατοτήτων τύπου, μέχρι την επισκευή της. Για τη μέχρι τότε 

πιθανή χρήση της συσκευής που επιστρέφεται, σύμφωνα με την 

παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή κανένα 

απολύτως τίμημα. 
κ. Το υπό προμήθεια είδος θα συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενά 

του που είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του και από το τεχνικό 

φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual) στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

3.1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να παραδοθούν, με δαπάνες του προμηθευτή, εντός  είκοσι (20) ημερών, 

από την ημέρα κοινοποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Απόφασης Απευθείας 

Ανάθεσης στον προμηθευτή, στην έδρα της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, επί της οδού Πρέσβεως Δημ. 

Νικολαρεϊζη 3 – Βαθύ Σάμου (2
ος

 όροφος). 

3.2. Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, θα πραγματοποιηθούν εντός επτά 

(07) ημερών από την ημέρα της παράδοσής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016 και 

με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής που θα οριστεί για το σκοπό αυτό. 

3.3. Τα προς προμήθεια είδη κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής του 

Προμηθευτή, το οποίο θα παραδοθεί στην επιτροπή παραλαβής που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. Η 

έκδοση/υποβολή του τιμολογίου του προς προμήθεια είδους δε μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 

εκδόσεως του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. 

3.4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του Ν. 4412/2016 περί 

επιβολής κυρώσεων. 

3.5. Κατά την παραλαβή θα διενεργηθεί μακροσκοπικός έλεγχος, προς διαπίστωση τυχών παραμορφώσεων, 

κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των 
τεχνικών όρων της σύμβασης και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων. 

3.6. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο αρ. 

208 του Ν. 4412/2016. 

3.7. Ο προμηθευτής βαρύνεται με μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση του 

υπό προμήθεια είδους στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου. 

3.8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα και τις προδιαγραφές του είδους πριν την παράδοση 

του στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου. Ο προμηθευτής επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

αντικαταστήσει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, κάθε είδος που θα διαπιστωθεί κατά τον 

έλεγχο ότι είναι ελαττωματικό ή δεν πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

για τα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της υπ’ αριθμό 8516/3/85-γ΄ από 06/02/2021 Πρόσκλησης Υποβολής 

Προσφοράς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΑΡΚΑ & 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

1.  Ενσύρματη 

τηλεφωνική συσκευή 

 14 τεμάχια   

2. Ασύρματη  

τηλεφωνική συσκευή 

 10 τεμάχια   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

 

 

Φ.Π.Α. 17% 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Αναγράφεται ολογράφως, η συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Δηλώνω επισήμως ότι: 

α) Τα υπό προμήθεια είδη, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄» της 
υπ’ αριθμό 8516/3/85-γ΄ από 06/02/2021 Πρόσκλησής σας, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της 

παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχομαι πλήρως. 

β) Για τα υπό προμήθεια είδη παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας ……………………. έτη. 

γ) Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς μου είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την κατάθεσή της στην 

Υπηρεσία σας.  

 

  Τόπος / ημερομηνία……………….……… 

                                                                                                                                                                               Ο   

                                                                                                                                                                       προσφέρων 

                                                                                                                                                            (Υπογραφή – Σφραγίδα) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

ΑΔΑ: 99ΗΙ46ΜΤΛΒ-Χ6Ρ
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