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 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ                           
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 2022-2023». 

 
Ο ΟΣΕ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις αυτών 
συναιτερισμούς κ.λ.π.) να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά για την 
«Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων δρομολογίων 2022-2023 » σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ «Γενικοί 
Όροι Προμηθειών» το οποίο επισυνάπεται.  
 
 Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο του ΟΣΕ κο Διονύσιος Καραχάλιος   
 ΤΗΛ : 210-5297611. 
 
Ενδεικτικός Συνολικός Προύπολογισμός : Εννέα χιλίαδες διακόσια εβδομήντα έξι 

Ευρώ πενήντα οκτώ λεπτά #9.276,58#€ πλέον ΦΠΑ, ο οποίος αναλύεται στο σύνολο 

στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Ι). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 

ΑΘΗΝΑ  13.10.2022  

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
        & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΔΙΠΕΦ) 
               Τμήμα: ΔΙ.ΣΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9044393   

              
             

 
Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 Αθήνα 10437                                   
Πληροφορίες : Ανδρέας Παπουτσάκης 

   

   
 ΟΤΕ : 210 52 97 270  
E.mail : a.papoutsakis@osenet.gr 
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Υποβολή Προσφοράς  

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 19/10/2022 στο Γραφείο 
717 Καρόλου 1-3 Αθήνα, στον οποίο θα αναγράφονται  :  
 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
                                    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ». 
                             (Αριθμός εγγράφου  9036980/26-08-2022/Δ.Κ.). 

Προς  : OΣΕ Α.Ε. 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 Τ.Κ. 10437 ΑΘΗΝΑ 
Υπ’ όψιν κο. Ανδρέα Παπουτσάκη 

          ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  
 

Σημειώνουμε ότι : 
 

1. Με εύθύνη των συμμετεχόντων, γίνονται δεκτές και προσφορές που θα σταλούν 
ταχυδρομικά, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραληφθεί αποδεδειγμένα πριν την 
ανωτέρω ημερομηνία.    
 

2. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για εξήντα (60) ημέρες.  
 

1. Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 
 

Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχεται το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 

Ι, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  στην 

οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι  :  

Α) Για Φυσικά Πρόσωπα  :  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ενήμερος/η ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές μου υποχρεώσεις 

δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε από τα αδικήματα των Άρθρων 73 και 74 του 

Νόμου 4412/2016 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού μου σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν. 

4412/2016. 

Β) Για Νομικά Πρόσωπα  :  

Δηλώνω υπεύθυνα ως νόμιμος εκπρόσωπος της ………. ότι η εταιρεία είναι ενήμερη  ως προς τις 

φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις, ότι ο υπογράφων η/και κανένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε από τα αδικήματα των Άρθρων 73 και 

74 του Νόμου 4412/2016 και ότι για τον υπογράφον η/και κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν. 4412. 

Ο ΟΣΕ  βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε 

πληρωτέων ποσών. 

Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθούν από τους διαγωνιζόμενους  αποτελούν την πλήρη 

αποζημίωση τους για την πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας. 
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2. Κριτήριο Ανάθεσης 
 

Δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται οι προσφορές, οι οποίες ξεπερνούν τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμού αυτού.  
 
Ο Προμηθευτής θα εγγυάται την τήρηση των προσφερθέντων τιμημάτων και τιμών που είναι 
σύμφωνες με την οικονομική του προσφορά και έχουν επέλθει κατόπιν λεπτομερούς υπολογισμού της 
συγκεκριμένης προμήθειας, την ακρίβεια των οποίων εγγυάται. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή 
 

3. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Ανάθεση και Εκτέλεση 
Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
Ισχύει ότι ορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία. 

 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                      O  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΔΙΠΕΦ   
                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ                             

 
  ΑΝΔΡΕΑΣ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ     
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  :  
 

1. Παράρτημα Ι  : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

2. Παράρτημα ΙΙ : Γενικοί Όροι Προμηθειών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
Η οικονομική προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου υπολογίζεται ως ακολούθως  :  
 

Α/Α Κ.Α. ΟΣΕ          Περιγραφή   ΠΟΣΟ 

  ΤΗΤΑ 

 Π/Υ 

Tιμή 
Μονάδος 

χωρίς  
ΦΠΑ 

Καθαρή 

Αξία  
Είδους € 

 

            ΦΠΑ  

            24%   

              Τελική  

              αξία  
             είδους € 

         Ενδεικτικός 

               Π/Υ € 
                   

 1 631716068  ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1   
 ΕΓΧΡΩΜΟΣ  
 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ &  
 ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡ 
 ΜΗΚ=1200 
  ΠΛ= 914ΜΜ  
 ΒΑΡ= 80GR/M2 
 ΤΕΜΑΧΙΑ       

194 4,80        931,20 

2 631716069   ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2 
   ΕΓΧΡΩΜΟΣ   
   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΟΡΜΕΝΙΟ &  
   ΠΑΡΑΚΑΠΤΗΡ 

 ΜΗΚ=1200  
 ΠΛ= 914ΜΜ  
 ΒΑΡ= 80GR/M2 

   ΤΕΜΑΧΙΑ       

182 4,80        873,60 

3 631716070  ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ3 
 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ  
 ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΕΥΡΥΤΕΡΟ  
 ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ 
 ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΠΕΙΡΑΙΑΣ -ΑΘΗΝΑ- 
 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-  
 ΚΙΑΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
 ΧΑΛΚΙΔΑ  
 ΜΗΚ=900  
 ΠΛ= 914ΜΜ  
 ΒΑΡ= 80GR/M2 
 ΤΕΜΑΧΙΑ       

152 4,00        608,00 
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4 631716071  ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ4 
 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  
 ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 ΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ- 
 ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ 
 ΜΗΚ=400  
 ΠΛ= 914ΜΜ  
 ΒΑΡ= 80GR/M2 
 ΤΕΜΑΧΙΑ       

138 2,00         276,00 

5 631716078  ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ  
 Α5 ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 
 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ  
 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ 
 ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
 ΜΗΚ=210  
 ΠΛ= 148,5ΜΜ  
 ΒΑΡ= 80GR/M2 
 ΤΕΜΑΧΙΑ       

174.592 0,0042        733,01 

6 631716072   ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
  ΡΥΘΜΙΣΤΟΥ 
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
  ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ 
  ΜΗΚ=350  
  ΠΛ= 1000ΜΜ  
  ΒΑΡ= 80GR/M2 
  ΤΕΜΑΧΙΑ       

780 1,30      1.014,00 

7 631716073   ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
  ΡΥΘΜΙΣΤΟΥ 
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
  ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΥΛΗ 
  ΜΗΚ=350  
  ΠΛ= 1000ΜΜ  
  ΒΑΡ= 80GR/M2 
  ΤΕΜΑΧΙΑ       

780 1,30      1.014,00 

8 631716019   ΥΠΟΔ 1118Β ΠΙΝΑΚΑΣ 
  ΓΡΑΦΙΚΟΣ  
  ΡΥΘΜΙΣΤΟΥ  
  ΚΥΚΛΟΦ ΑΘΗΝΩΝ 
  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
  ΕΝΤΥΠΟΣ ΥΛΗ 
  ΜΗΚ=914  
  ΠΛ= 1200ΜΜ  
  ΒΑΡ= 90GR/M2 
  ΤΕΜΑΧΙΑ          

780 2,80       2.184,00 
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9 63171601   ΥΠΟΔ 1118Β ΠΙΝΑΚΑΣ 
  ΓΡΑΦΙΚΟΣ  
  ΡΥΘΜΙΣΤΟΥ  
  ΚΥΚΛΟΦ  
  ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 
  ΜΗΚ=350  
  ΠΛ= 1220ΜΜ  
  ΒΑΡ= 90GR/M2 
  ΤΕΜΑΧΙΑ          

1.095 1,50     1.642,50 

                                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ     9.276,31 € 
                                                                                                                         Φ.Π.Α. 24 %    2.226,31 €     
                                                                                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    11.502,62 € 

 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   € (Αριθμητικών & Ολογράφως) 
 
Χρόνος Παράδοσης : ………………………        
 
 
Τίθεται η Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου και η σφραγίδα της 
εταιρείας. 
 
 
     ------------------//------------------- 
                                                         ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   
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                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
     Γενικοί Όροι Προμηθειών 
 

Ισχύς Προσφοράς : Όλες οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εξήντα  
(60) ημέρες. 
 

Χρόνος Παράδοσης  : O χρόνος παράδοσης των υπηρεσιακών εντύπων δρομολογίων 2022-2023  θα 
είναι ένας (1) μήνας, θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφή της 
σύμβασης. 
 

Παράδοση  : Παράδοση των εντύπων θα γίνει στον Σ.Σ. Αθηνών (Λαρίσης) στο γραφείο 
αποσκευών και στα Κεντρικά γραφεία του ΟΣΕ (Καρόλου 1-3) στον 6ο όροφο γραφείο 611  
κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ή αποστολή στο e-
mail d.karahalios@osenet.gr  
 
Τμηματικές παραδόσεις επιτρέπονται. Η ημερομηνία παράδοσης θα είναι αυτή που αναγράφεται 
στην προσφορά. Πριν από την παράδοση ο ΟΣΕ θα ενημερώνεται για την ακριβή ημερομηνία 
(με email και τηλέφωνο) που θα γίνει αυτή. Ο ΟΣΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μεταφορά 
των υλικών. 
 

Παραστατικά  : Τα υλικά θα πρέπει κατά την παράδοση να συνοδεύεται από νόμιμο 
παραστατικό (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής, Ενιαίο Παραστατικό, CMR, κλπ). 
 

Τρόπος πληρωμής  : H πληρωμή θα γίνεται με επιταγή ημέρας ή με ισόποση κατάθεση στον 
τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή.   
Ο ΟΣΕ βαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των 
εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 
 

Το τιμολόγιο θα έχει τα παρακάτω στοιχεία  :  
 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
 ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 Τ.Κ. 10437 
 Α.Φ.Μ.: 094038689 Δ.ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
 

 (Για πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του τιμολογίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το 
Κεντρικό Ταμείο στο email : s.simitikopoulou@osenet.gr . 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας (ανεξαρτήτως ποσού 
προμήθειας) και για προμήθεια αξίας άνω των #3.000,00#€ Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 Ν. 4912/22 
γίνεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι εφαρμοστέες, οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 
συμπληρωματικώς του Αστικού Κώδικα. 
 
 

mailto:n.kontogiannis@osenet.gr
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΑ ΥΛΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
- Η εκτύπωση των  εντύπων θα γίνει, με ξηρογραφικές μηχανές φωτοτυπίας ή μηχανέςOffset, 
θα είναι επιμελημένη, και θα πληροί όλους τους κανόνες της σύγχρονης τυπογραφικής τέχνης. 

- Δείγματα των παραπάνω εντύπων ευρίσκονται στην διάθεση του τυπογράφου, στο γραφείο 
δρομολογίων 611 της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας, στον 6ο όροφο, (αρμόδιος κος Καραχάλιος 
Διονύσιος). 

- Ο  ΟΣΕ  διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την εκτυπωτέα ύλη των εντύπων σε ποσοστό 
μέχρι 25%, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή της δαπάνης προμήθειας – εκτύπωσης. 

- Ο ανάδοχος τυπογράφος, πριν την έναρξη της εκτύπωσης, οφείλει να έρθει  σε συνεννόηση 
για προέγκριση και λήψη συμπληρωματικών οδηγιών, συγχρόνως με την παραλαβή της ύλης.  

- Η εκτυπωτέα ύλη με τις ακριβείς διαστάσεις εκτύπωσης θα δίνεται σε ηλεκτρονικά αρχεία (pdf) 
ή σε χαρτί. 

 

2. ΧΑΡΤΙ – ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
- Όλα τα έντυπα του Α. Εποπτικού πίνακα των εντύπων (αποστέλλεται στην ΔΙΠΕΦ με το 
έγγραφο της παραγγελίας των εντύπων) θα εκτυπωθούν σε χαρτί λευκό ξηρογραφικό βάρους 
80gr/m2 εκτός των πινάκων Ρυθμιστών Κυκλοφορίας, (α/α 9 και α/α 10), που θα εκτυπωθούν 
σε χαρτί λευκό βάρους 90gr/m2. 

- Η εκτύπωση των αντιτύπων των Γραφικών Πινάκων (α/α 1 έως και α/α 4 του εποπτικού πίνακα) 
θα είναι έγχρωμη. 

- Οι σελίδες των Εγχειριδίων Δρομολογίων και των αποσπασμάτων αυτών (α/α 5 έως και α/α 8), 
θα είναι ασπρόμαυρη. 

- Ασπρόμαυρη θα είναι και η εκτύπωση  των Πινάκων Ρυθμιστού Κυκλοφορίας (α/α 9 – α/α 12). 
 

3. ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ  
- Οι σελίδες των εγχειριδίων θα δίνονται χωρίς συρραφή με δύο οπές στην αριστερή πλευρά για 
την τοποθέτησή τους σε ντοσιέ. Στα κουτιά θα είναι χωρισμένες ανά τευχίδιο με λάστιχο ή 
άλλο εμφανή τρόπο. 

- Επειδή θα είναι διπλής όψης θα πρέπει να προσεχθεί οι οπές να είναι σε τέτοια θέση που να 
μην αποκρύπτεται κείμενο ή πίνακες και το σύνολο των τρυπημένων σελίδων να προσαρμόζεται 
σωστά στο ντοσιέ. 

- Η σελιδοποίηση θα δίνεται κάθε φορά σύμφωνα με τα δείγματα των εντύπων. 
 

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
- Η παράδοση της ύλης σε ηλεκτρονικό αρχείο (pdf) θα αποστέλλεται στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τυπογράφου από το γραφείο 611 (αρμόδιος κος Καραχάλιος 
Διονύσιος). 

- Η τελική έγκριση για την εκτύπωση θα δίνεται από την ΔΚ/ΤΠΥΚ (αρμόδιος κος Καραχάλιος 
Διονύσιος). 

- Ο τυπογράφος - προμηθευτής υποχρεούται στην εκτύπωση του συνολικού αριθμού των 
αντιτύπων με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συμφωνήθηκαν. 
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- -Θεωρείται ότι το χρονικό περιθώριο των 10 εργασίμων ημερών είναι επαρκές για το σύνολο 
των ποσοτήτων των εντύπων (εγχειρίδια, γραφικοί πίνακες) που αναφέρονται στους πίνακες 
βασικής εκτύπωσης, (πίνακας υπολογισμού βασικής εκτύπωσης που παραδίδεται στην ΔΙΠΕΦ 
με το έγγραφο της παραγγελίας των εντύπων). 

- Παράταση της προθεσμίας παράδοσης μπορεί να δοθεί μόνο για τον αριθμό ημερολογιακών 
ημερών κατά τις οποίες ενδεχομένως θα καθυστερήσει η παράδοση της προς εκτύπωση ύλης 
από τον ΟΣΕ. 

- Σε περίπτωση της μη τήρησης των προθεσμιών εκτύπωσης - παράδοσης των εντύπων από τον 
προμηθευτή τυπογράφο, θα εφαρμοστούν οι περί εκπρόθεσμης παράδοσης όροι του νόμου 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016). 

- Με το πέρας της εκτύπωσης κάθε φορά της ύλης, των εγχειριδίων, θα δίνονται με email τα 
ηλεκτρονικά αρχεία από το τυπογράφο στην ΔΚ/ΤΠΥΚ, (611 γραφ. αρμόδιος κος Καραχάλιος, 
email d.karahalios@osenet,gr ), έτοιμο προς εκτύπωση με τα ακριβή όρια εκτύπωσης των 
σελίδων.  

 
5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟ  
- Η παράδοση - αποστολή των εντύπων θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του τυπογράφου-
προμηθευτή σε καλά συσκευασμένα και τοποθετημένα κουτιά ικανά να μεταφερθούν σε όλο 
το Δίκτυο του ΟΣΕ χωρίς ανάγκη για επιπλέον δαπάνες συσκευασίας. 

- Οι γραφικοί πίνακες, (α/α 1 έως α/α 4 του Εποπτικού Πίνακα), θα είναι συσκευασμένοι σε 
ρόλλους με εξωτερικό περίβλημα προστασίας ικανούς να μεταφερθούν σε όλο το Δίκτυο. 

- Τα Εγχειρίδια Δρομολογίων, (α/α 5 έως α/α8 του Εποπτικού Πίνακα), θα είναι συσκευασμένα 
σε κουτιά με ταινίες συσκευασίας ικανά να μεταφερθούν σε όλο το Δίκτυο. 

- Οι πίνακες των ρυθμιστών κυκλοφορίας, (α/α 9 έως α/α 12 του Εποπτικού Πίνακα), θα είναι 
συσκευασμένοι σε ρόλλους με εξωτερικό περίβλημα προστασίας ανάλογα με την ποσότητα της 
παραγγελίας ώστε να μπορούν να αποσταλούν με ασφάλεια στο δίκτυο και  χωρίς ανάγκη για 
επιπλέον δαπάνες συσκευασίας. 

- Στα δέματα, κουτιά, ρόλλους θα αναγράφεται  το είδος του περιεχόμενου 
εντύπου,  η ποσότητα και ο προορισμός της αποστολής σύμφωνα με τον 
αναλυτικό πίνακα διεκπεραίωσης που θα δίνεται για όλα τα έντυπα από την ΔΚ 
(611 γραφ. αρμόδιος κος Καραχάλιος).  

- Τα έντυπα με προορισμό την Πάτρα θα παραδίδονται μετά την δεματοποίησή 
τους με ευθύνη του τυπογράφου με ταχυμεταφορά στο σταθμό Πάτρας. 

- Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος της παραδοτέας ύλης θα γίνεται από την επιτροπή 
παραλαβής εντύπων της ΔΚ, στα σημεία παράδοσης: 

- Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών, (Λαρίσης), στο γραφείο αποσκευών,  
- Κεντρικά γραφεία του ΟΣΕ Καρόλου 1-3, στον 6ο όροφο γραφ. 611. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:d.karahalios@osenet,gr


 
11 

 

 

        

 

Καρόλου 1-3, 10437, ΑΘΗΝΑ -Τηλ.: 210 5297270- email: dipef@osenet.gr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-10-13T09:03:04+0300
	ANDREAS PAPOUTSAKIS




