
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Αθήνα 19.04.2016   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                             

                   Αριθ. Πρωτ. : 4689 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                               
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

  

Πληροφορίες:    Ε-Κ Μητσάκη,  Αγγ. Σκιαδοπούλου   
Ταχ. Δ/νση:          Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα   
Τηλέφωνο:         1095, 3747   
Τηλεομοιοτυπία : 210  64 66214   

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού, με τις παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, για την ετήσια κάλυψη αναγκών 
του.   
Σε περίπτωση που η εταιρεία σας ενδιαφέρεται να καταθέσει οικονομική προσφορά, παρακαλούμε 
όπως στείλετε την προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 5 Μαϊου 2016. 
Δ/νση αποστολής προσφοράς: ΕΟΤ, Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών 
& Βιβλιοθήκης, Αν. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα 
 
Ποσότητα προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Προϋπολογισμός: 4878,04€ πλέον ΦΠΑ 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (80gr/m2) 

 
Το υπό προμήθεια χαρτί : 
 Να είναι Α4 διαστάσεων 21,0 Χ 29,7 εκ. 
 Να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και 

από τις δυο όψεις του.  
 Να έχει σύνθεση χημικού πολτού 100%. 
 Να έχει χρώμα λευκό ματ. 
 Να έχει βάρος 80 gr./Μ² ± 4 gr. 
 Να έχει πάχος 100 mm ± 5 %. 
 Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας πρέπει να είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει 

γραμμώσεις. 
 Να είναι κατάλληλο για φωτοτυπίες και εκτυπώσεις μαυρόασπρες και έγχρωμες σε εκτυπωτή 

laser & inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα υψηλής ταχύτητας και να περνά από το μηχάνημα 
χωρίς να αφήνει χνούδι. 

Είδος Αριθμός 
Δεσμίδων 

Φωτοαντιγραφικό χαρτί  Α4 λευκό (80 gr./Μ² ) -  500 φύλλα/δεσμίδα 1.700 - 1.900 

Φωτοαντιγραφικό χαρτί  Α4 κίτρινο (80 gr./Μ² ) - 500 φύλλα/δεσμίδα 10 

Φωτοαντιγραφικό χαρτί  Α4 λευκό (160 gr./Μ² ) - 250 φύλλα/δεσμίδα 15 

ΑΔΑ: 66ΠΥ469ΗΙΖ-ΖΝΧ



 Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο : 
o Το είδος του χαρτιού, 
o Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή, 
o Οι διαστάσεις των φύλλων, 
o Ο αριθμός τους και 
o Το βάρος (gr/m²). 
 

Όσον αφορά στο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 λευκό (160 gr./m² ) ισχύουν οι ανωτέρω προδιαγραφές 
εκτός από το βάρος και το πάχος.  
          
Για την προμήθεια του φωτοαντιγραφικού χαρτιού γίνεται έλεγχος πριν από την κατακύρωση του 
διαγωνισμού, για την επιλογή του καταλληλότερου βάσει των ανωτέρων τεχνικών προδιαγραφών και 
επιπλέον έλεγχος, κατά την οριστική παραλαβή του, για να διαπιστωθεί αν το χαρτί είναι όμοιο με 
εκείνο που προσέφερε ο προμηθευτής στο διαγωνισμό. 
Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την υπηρεσία και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συμφωνίας 
των ιδιοτήτων του χαρτιού, που διαπιστώνονται οπτικά, με τους όρους της προδιαγραφής. 
Ακόμη γίνεται και πρακτικός έλεγχος στα μηχανήματα της Υπηρεσίας, για να διαπιστωθεί η 
αποδοτικότητα και καταλληλότητα του χαρτιού για επιλογή και παραλαβή. 
Κάθε προμηθευτής που καταθέτει προσφορά είναι υποχρεωμένος να προσφέρει δείγμα για το 
φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 (80gr/m2). Το δείγμα να είναι σε συσκευασία μιας δεσμίδας των 500 
φύλλων. 
Όλα τα σχετικά με την παράδοση έξοδα μέχρι και εντός του χώρου που υποδεικνύεται, στην Κ.Υ. του 
ΕΟΤ (Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα), βαρύνουν τον μειοδότη. 
 
 
 
 

  
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ 

                 
                                                                     
 

     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  
 

ΑΔΑ: 66ΠΥ469ΗΙΖ-ΖΝΧ
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