
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   09-01-2019  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ:          421 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KAI ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
Ταχ. δ/νση: Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα  
Πληροφορίες: Αικ. Βουμβουλάκη 
Τηλέφωνο:  210  87 07  165   
Τηλεομοιοτυπία : 210  64 66 214                                                  ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρ. : voumvoulaki_k@gnto.gr  
  

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 16371/21-12-2018 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου: «Προμήθεια Εξυπηρετητή Αντιγράφων 
Ασφαλείας, Η/Υ και Εκτυπωτών & Σαρωτών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 
από οικονομική άποψη βάσει τιμής. 

 

A Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ  

 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51 και όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19-07-1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες 
διατάξεις» και το άρθρο 4 του Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/11-10-2004) «Αρμοδιότητες Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

3. Το ΠΔ 72/2018 (ΦΕΚ 141/Α/02-08-2018) «Οργανισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)» και 
ειδικότερα το άρθρο 12, παρ.2, περ. δ που αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

4. Το ΠΔ 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου …., 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού …».  

5. Το ΠΔ 124/2016 (ΦΕΚ 209/Α/05-11-2016) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών και το ΠΔ 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την υπ’ αριθ. 14712/31-08-2018 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 502/ΥΟΔΔ/06-09-2018) 
περί ορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ, λόγω λήξης 
θητείας.  

7. Την υπ’ αριθ. 17232/10-10-2018 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 600/ΥΟΔΔ/17-10-2018) 
περί διορισμού Γενικού Γραμματέα στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). 

8. Την υπ’ αριθ. 98/06-09-2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ (ΦΕΚ 4140/Β/20-09-2018) περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. 

9. Την υπ’ αριθ. 13300/24-10-2018 (ΦΕΚ 4802/B/26-10-2018) απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ περί 
ορισμού αναπληρωτή του. 

10. Τον N. 4270 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια». 
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12. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

13. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

14. Το Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

15. Το Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».  
16. Το ΠΔ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία».  
17. Το ΠΔ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
18. Την με αρ. ΥΑ 57654/23-05-2017 (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  του  
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

19. Την με αρ. ΥΑ 56902/215/02-06-2017 (Β’ 1924)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

20. Την υπ’ αριθ. 16371/21-12-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004273878) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου: «Προμήθεια Εξυπηρετητή 
Αντιγράφων Ασφαλείας, Η/Υ και Εκτυπωτών & Σαρωτών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής, που αφορά σε επανάληψη της 
διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων με τροποποίηση των όρων της για το Τμήμα 2 
«Προμήθεια εξυπηρετητή αντιγράφων ασφαλείας», το Τμήμα 4 «Προμήθεια Η/Υ» και το Τμήμα 6 
«Προμήθεια εκτυπωτών και σαρωτών» της υπ’ αριθ. 10173/13-08-2018 διακήρυξης δεδομένου ότι η 
διαδικασία για τα τμήματα αυτά απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς. 

21. Το γεγονός ότι στις τεχνικές προδιαγραφές για το τμήμα 3 «Προμήθεια εκτυπωτών και σαρωτών» της 
υπ’ αριθ. 16371/21-12-2018 εκ παραδρομής παρέμεινε ο πίνακας τεχνικών προδιαγραφών του 
τμήματος 3 «Υπηρεσία αναβάθμισης VMWARE Vsphere» της αρχικής διακήρυξης (υπ. αριθ. 1017313-
08-2018 διακήρυξης). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την αντικατάσταση του πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών για το τμήμα 3 «Προμήθεια εκτυπωτών 
και σαρωτών» της υπ’ αριθ. 16371/21-12-2018 διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ Αναλυτικού τεύχους 
διακήρυξης), με τον  συνημμένο στην παρούσα.  
 

2. Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 121 Προθεσμίες διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων  του Ν. 4412/2016 ως ακολούθως: 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 

11-02-2019 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής στοιχείων 
προσφορών σε έντυπη μορφή 

Τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την 
ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής 
προσφοράς, στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (5ος 
όροφος, Γραφείο 5.15 επί της οδού Αν. Τσόχα 7, 
Αθήνα).  
Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:00 – 15:30. 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 15-02-2019 
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Οι ανωτέρω διορθώσεις στην διακήρυξη του διαγωνισμού αποτυπώνονται και στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ.  
Συστημικός αριθμός διαγωνισμού 67668,1. 
 
3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υπό στοιχείο 20 σχετική διακήρυξη.  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   
Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών τμήματος 3 «Προμήθεια εκτυπωτών και σαρωτών» (2 σελ.) 

 
 
                                                                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ 

  
 
 
                                                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ  
 
 
                      
Εσωτερική Διανομή: 

 Γρ. Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ 

 Γραμματεία Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών /Τμήμα Προμηθειών 

 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Πληροφορικής 

 Μέλη Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών   
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών τμήματος 3 

Τμήμα 3  «Προμήθεια εκτυπωτών και σαρωτών» 

Γενικές απαιτήσεις 

Συμπλήρωση και υποβολή πίνακα συμμόρφωσης βάσει των όρων της διακήρυξης για Τμήμα 3 

Προμήθεια 8 μονόχρωμων εκτυπωτών 

Θα προσφερθούν 8 τεμάχια 

Τεχνολογία εκτύπωσης : Monochrome laser 

Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (>= 52 ppm) 

Ανάλυση εκτύπωσης (>= 1200 x 1200 dpi)                  

Ταχύτητα επεξεργαστή (>= 800 Mhz) 

Μνήμη (>= 512MB) 

Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (>= 500 σελ.) 

Μέγεθος σελίδας Α4 

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (duplex printing) 

Μηνιαίος φόρτος εργασίας (Duty Cycle) >= 250.000 σελ. 

Θύρες επικοινωνίας USB 2.0 port Type B, Gigabit Ethernet 10/100/1000 

Οι εκτυπωτές θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί σε περίπτωση δυσλειτουργίας του εκτυπωτή εντός της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίησή του. Σε κάθε περίπτωση εφόσον παρουσιαστεί βλάβη 
του εκτυπωτή, θα πρέπει αυτή να αποκατασταθεί εντός τριών εργασίμων ημερών ειδάλλως, θα πρέπει να 
αντικατασταθεί ο εκτυπωτής εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. 

Προμήθεια 2 έγχρωμων εκτυπωτών 

Θα προσφερθούν 2 τεμάχια 

Τεχνολογία εκτύπωσης : Έγχρωμος  laser 

Ταχύτητα εκτύπωσης >= 40 ppm (μονόχρωμη και έγχρωμη) 

Ανάλυση εκτύπωσης (>= 1200 x 1200 dpi)                 
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Τμήμα 3  «Προμήθεια εκτυπωτών και σαρωτών» 

Ταχύτητα επεξεργαστή (>= 1.2 Ghz) 

Μνήμη (>= 1024MB) 

Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (>= 600 σελ.) 

Μέγεθος σελίδας Α4 

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (duplex printing) 

Μηνιαίος φόρτος εργασίας (Duty Cycle) >= 80.000 σελ. 

Θύρες επικοινωνίας USB 2.0 port Type B, Gigabit Ethernet 10/100/1000 

Οι εκτυπωτές θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί σε περίπτωση δυσλειτουργίας του εκτυπωτή εντός της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίησή του. Σε κάθε περίπτωση εφόσον παρουσιαστεί βλάβη 
του εκτυπωτή, θα πρέπει αυτή να αποκατασταθεί εντός τριών εργασίμων ημερών ειδάλλως, θα πρέπει να 
αντικατασταθεί ο εκτυπωτής εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. 

Προμήθεια 10 έγχρωμων σαρωτών 

Θα προσφερθούν 10 τεμάχια 

Αυτόματος τροφοδότης 

Υποστήριξη για Λειτουργικό Σύστημα MAC OS 10.x, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, MAC OS X 

Ανάλυση έως 600 dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη, ADF). Ανάλυση έως 1.200 dpi (έγχρωμη και 
ασπρόμαυρη, επίπεδη επιφάνεια) 

Ταχύτητα σάρωσης >= 20 σελίδων το λεπτό 

Σάρωση διπλής όψης 

Νέο και αχρησιμοποίητο 

Μέγεθος σελίδας Α4 

Σαρωτής με επίπεδη επιφάνεια 
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