
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Πετρούπολη,   10 /11/2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ. Πρωτ.:    20653 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

O Δήμαρχος Πετρούπολης Σίμος Ευάγγελος  διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό 

δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης-

φωτοτυπικών και φαξ. 

 

 

Άρθρον 1ον 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη 76-78) την   

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 και  ώρα  11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

 

 

Άρθρον 2ον 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με 

τις διατάξεις: 

 

 Το  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

  Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

  Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 



ισχύει.  

  Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-

2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-

2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-

2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

 Την αριθμ.1010/2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα 

υπογραφής των υπηρεσιακών εγγράφων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κα Ζορμπά Ανθή. 

 Της αριθμ. 07/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ :16REQ005343874. 

 
 

Άρθρον 3ον 

Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)  Διακήρυξη δημοπρασίας 

β)  Τεχνική Έκθεση  

γ) Τεχνικές Προδιαγραφές-Περιγραφικό Τιμολόγιο 

δ)  Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ε)  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

στ)  Τιμολόγιο Προσφοράς 

 

 

 

 



Άρθρον 4ον 

Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση προμήθειας 

 

Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στα 7.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 

24%, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους. 

 

Άρθρον 5ον 

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας 

 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης οποιασδήποτε ποσότητας των υπό προμήθεια 

ειδών (μερικής ή και συνολικής), καθορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την 

ειδοποίηση του αναδόχου και αφού έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάθεσης.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 

ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Πετρούπολης μετά από γνωμοδότηση της κατά το άρθρο 221, παρ. 11β του Ν.4412/16 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για την εν λόγω Προμήθεια είτε με 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από 

σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 

χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 

σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας 

ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι παρακάτω προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

 Το αντικείμενο της προμήθειας θα παραδίδεται στα σημεία που θα υποδεικνύονται από το 

Τμήμα Προμηθειών του Δήμου. 

 

 

 

 

 



Άρθρον 6ον 

Εγγυήσεις 

 

Στην εν λόγω συνοπτική διαδικασία προμήθειας, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 

(περίπτωση α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί του ποσού στο οποίο 

καταρτίζεται η σύμβαση χωρίς Φ.Π.Α., δίνεται δε με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του άρθρου 72 του Νόμου 4412/16. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία 

σχετίζεται με αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 

αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν 

σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών το δικαίωμα να παρέχουν τέτοιες εγγυήσεις. Θα 

συνοδεύεται δε από επίσημη μετάφρασή στην Ελληνική.  

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/16. 

 

 

 

Άρθρον 7ον 

Πληροφορίες 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τα σχετικά με το διαγωνισμό, προσερχόμενοι 

στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή δια τηλεφωνικής 

επικοινωνίας με την κα Μπαρμπούτη Ιωάννα στο τηλέφωνο 213-2024456 (fax 213-2024418) ή 

από την ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης στο διαδικτυακό τόπο www.petroupoli.gov.gr. 

Περίληψη της διακηρύξεως αναρτάται στο πρόγραμμα “ διαύγεια “.  Δεν προβλέπεται 

δημοσίευση της προκήρυξης στον τοπικό τύπο (περίπτ.γ' της παρ.1 του άρθρου 121,περιπτ. 



59,68 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016). 

 

Άρθρον 8ον 

Δικαίωμα συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσης.  

(β) Ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) Συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) Κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον κάποιος από τους κοινοπρακτούντες δραστηριοποιείται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

 

Άρθρον 9ον 

Περιεχόμενο Φακέλου προσφοράς 

 

1. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το 

άρθρο 92 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

2. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται 

να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να 

αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί 

να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

3. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

4. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 



εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών 

των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που 

του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 

σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας.  

5. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

6. Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενες από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 

1497/1984(Α΄188).  

7. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και 

μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται 

ευκρινώς:  

 

  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

  Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

  Ο τίτλος της σύμβασης. 

   Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας 

υποβολής προσφορών). 

  Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος 

παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 11 του παρόντος 

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 

οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 12 του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

 

 

 

 



 

 

Άρθρον 10ον 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα 

αναφερόμενα κατωτέρω : 

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 

1.Αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος 

ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες) 

2.Δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3.Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 

Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412 / 2016, ήτοι : 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος. 

 

Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 

Ένωσης και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 

τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα 

Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως 

ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας , 

κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 



3691/2008. 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της , καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013. 

 Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 

Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους        δεν τελούν σε κάποια 

από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (β) της   παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν 

αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν βρεθεί σε καμία από τις 

λοιπές αναφερόμενες καταστάσεις της παρ. 4 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας 

οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλεισθεί από μια δημόσια σύμβαση. 

Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), 

αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής 

ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία 

του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά 

κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου 

για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό 

ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). 

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 

Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, 

προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. 

Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν τελούν σε αποκλεισμό από 

διαγωνισμούς βάσει Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης 

διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 

4412/2016. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο 

λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 



Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

(αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 

Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 

επαγγελματική τους ιδιότητα. 

 

 

Δ.1. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 

93 περ. δδ του Ν. 4412/2016 ,απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 

εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

Δ.2. Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων : 

Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 

για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό 

(εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή 

άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε 

περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα 

αναφέρει: 

i. Tην έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

ii. Tην έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης τα οποία θα 

αναφέρονται ονομαστικά.  

iii. Tο μέρος της προμήθειας (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης 

στην εκτέλεση της προμήθειας. 

iv. Tον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου 

εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για το 

διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. 

v. Tον συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης. 

vi. Ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και 

εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

vii. Ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία. 

viii. Ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα 

διακήρυξη διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την προμήθεια που 

προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, και η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση 

αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή. 

ix. Ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου 



υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 

 

 

 

 

Ε. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως : 

1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή 

τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από 

το αντίστοιχο ΦΕΚ. 

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν 

επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα 

ΦΕΚ. 

2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) : 

α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού 

της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα : 

α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά 

που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 

χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και 

λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 

καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους 

ημεδαπούς. 

β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά 

που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή 

αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

4. Για φυσικά πρόσωπα: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  ΄καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

5. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί 



με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

►Διευκρίνιση: Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις μπορεί να φέρουν ημερομηνία εντός του 

διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών και  απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 

από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφουν : 

α) Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) Οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου,. 

δ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός 

ε) Κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία, όταν προσφέρων είναι ένωση ή 

κοινοπραξία. 

Σημείωση1: Η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί μη έκδοσης τελεσίδικης 

καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Άρθρον 11ον 

Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς 

 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα καθώς και τα 

δικαιολογητικά των προσφερομένων ειδών που τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη 

συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου 

όγκου να τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv 

το κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Με ποινή απόρριψης της προσφοράς, στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς 

δεν πρέπει να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 

 

Άρθρον 12ον 

Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς 



 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση από  τους 

συμμετέχοντες των εντύπων των οικονομικών προσφορών. 

Η τιμή του κάθε είδους της προμήθειας δίνεται ανά μονάδα. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και 

εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια 

Επιτροπή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς 

κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία 

θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», 

θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα 

χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα 

στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 88 του Ν.4412/16.  

 

 

Άρθρον 13ον 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την ημέρα και ώρα 

που ορίζεται στο 1ο άρθρο της παρούσας. 

Ο καταθέτων την προσφορά κάποιου διαγωνιζόμενου, εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο κατά νόμο 

εκπρόσωπος του διαγωνιζόμενου, πρέπει να φέρει εξουσιοδότηση για την επίδοση του φακέλου 

της προσφοράς και για την υπογραφή του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Οι σφραγισμένες προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή του 

διαγωνισμού επιτροπή, η οποία συνεδριάζει δημόσια, στον παραπάνω χρόνο, προκειμένου να 

παραλάβει τους φακέλους των προσφορών. Για κάθε φάκελο που παραλαμβάνεται, εφόσον 

βεβαιωθεί η αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επίδοση της προσφοράς, αναγράφεται ο αύξων 



αριθμός του. Ο ίδιος αριθμός αναγράφεται και στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής. Επίσης σε 

περίπτωση μη αποδοχής κάποιας προσφοράς αναγράφεται και ο λόγος που επιβάλλει αυτό. 

Όταν παρέλθει ο χρόνος παραλαβής η παράδοση των προσφορών θεωρείται ότι περατώθηκε και 

αναγράφεται τούτο εις τα πρακτικά. 

Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή 

μεταγενέστερης προσφοράς, εκτός αν η επίδοση προσφορών έχει αρχίσει πριν της από την 

διακήρυξη οριζόμενης ώρας λήψης αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή 

και μετά την ώρα αυτή. 

Προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικώς γίνονται αποδεκτές εφόσον φθάσουν στο Δήμο 

ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Αυτές οι προσφορές πρωτοκολλούνται, παραλαμβάνονται την ημέρα του διαγωνισμού και πριν 

την έναρξη του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή και αριθμούνται πρώτες.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο 

όταν ζητούνται από την αρμόδια για το Διαγωνισμό Επιτροπή του Δήμου. 

 

 

Άρθρον 14ον 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών-ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

 

1.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), 

παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων 

που υποβλήθηκαν από αυτούς σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.4412/2016.  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" 

και "Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν 

αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, 

αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται 

από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 

προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).  



Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 

την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης 

απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων 

μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, καταρτίζεται πίνακας στον οποίο σε κάθε είδος υπάρχει 

κατάταξη των προσφορών σύμφωνα με την μικρότερη τιμή σε φθίνουσα σειρά και στη συνέχεια 

καταρτίζεται νέος πίνακας με τους μειοδότες και τα είδη στα οποία ο καθένας μειοδοτεί.  

Η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και 

των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των 

στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των 

οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών και δ) των παραπάνω 

πινάκων. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

η οποία ανακηρύσσει και τους προσωρινούς αναδόχους και τα αναδοχής καθενός. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία 

άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινών αναδόχων, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

 

Άρθρο 15ο 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η Οικονομική 

Επιτροπή τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών, σε σφραγισμένο 

φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 

δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 

4412/2016, κατά περίπτωση, για τους: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 



β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

δ. ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ 

ε. ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Άρθρο 16ο 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 

και 106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα 

για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

 

 

 

Άρθρον 15ον 

Σύναψη Σύμβασης 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών. 

β) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από 

σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

 

 



 

 

 

Άρθρον 17ον 

Τρόπος πληρωμής – εξόφληση 

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική 

παραλαβή των ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως 

προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. 

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου κάθε τμηματικής παραλαβής, αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες νόμιμες  κρατήσεις 

μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από την αρμόδια 

επιτροπή της Υπηρεσίας. Τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα θα εξοφλούνται από την ταμειακή 

υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης. 

 

 

 

 

Άρθρον 18ον 

Κήρυξη αναδόχου Έκπτωτου-Κυρώσεις 

 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16 (ήτοι εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει σύμβαση, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση) 

β) Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 

του ν.4412/16. 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 

την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού 

Συμβουλίου), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 



4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

 

 

 

 

Άρθρον 19ον 

Μονομερής λύση της σύμβασης 

Το δημοτικό συμβούλιο  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρον 20ον 

Δικαστική προστασία – Ενστάσεις 

 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (ήτοι της οικονομικής 

επιτροπής), η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση 

της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 

(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 



από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση 

της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους 

λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το 

στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

 

Άρθρον 21ον 

Παράδοση των υπό προμήθεια ειδών 

 

Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της 

κάθε υπηρεσίας, στα σημεία του Δήμου που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία. 

 

 

 

 

Άρθρο 23ο 

Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών 

1. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 

4412/16 και από την κατά το άρθρο 221, παρ. 11β του Ν.4412/16 Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης. 

2. Η  ανωτέρω Επιτροπή θα συνεδριάσει στον τόπο παράδοσης του κάθε είδους 

προκειμένου να πραγματοποιήσει την παραλαβή του κατά την ημερομηνία και ώρα που 

βάσει της ειδοποίησης του προμηθευτή θα παραδοθεί αυτό.  

3. Σε περίπτωση κωλύματος μέλους ή μελών της επιτροπής στην παραπάνω ημερομηνία, η 

Επιτροπή συνεδριάζει μέσα σε χρονικό διάστημα έως τριών εργασίμων ημερών από την 

παραπάνω ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση, στη διαδικασία παραλαβής των υλικών  θα 

κληθεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

4. Κατά την παραλαβή διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των 

παραλαμβανόμενων ειδών. Για την παρούσα προμήθεια, ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με 

μακροσκοπική εξέταση και υπό την επιφύλαξη της ανταπόκρισής τους κατά την χρήση 

τους και την χρησιμοποίησή τους από τους εργάτες – τεχνίτες για τους οποίους 

προορίζονται. 

Το κόστος διενέργειας των ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

Στη συνέχεια συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο 

μνημονεύονται και τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων, ενώ βάσει αυτού μπορεί: 

(i) Τα υπό προμήθεια είδη να παραληφθούν ή  

(ii) Τα υπό προμήθεια είδη να παραληφθούν με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης ή  



(iii) Τα υπό προμήθεια είδη να απορριφθούν. 

5..Στην περίπτωση παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών με παρατηρήσεις, στο σχετικό 

πρωτόκολλο αναφέρονται οι  αποκλίσεις που παρουσιάζουν από τους όρους της σύμβασης και η 

Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το αν τα υπό προμήθεια είδη είναι 

κατάλληλα ή όχι για τη χρήση που προορίζονται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του 

Δήμου που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υπό προμήθεια ειδών δεν επηρεάζουν 

την καταλληλότητά τους και ότι αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της  Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή τους, με ή χωρίς έκπτωση επί 

της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του 

Δήμου που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υπό προμήθεια ειδών επηρεάζουν την 

καταλληλότητα τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της  Επιτροπής Παρακολούθησης 

και Παραλαβής, τα υπό προμήθεια είδη απορρίπτονται. 

6.  Για τα υλικά που απορρίπτονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής λόγω 

παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η Επιτροπή δεν προβαίνει σε 

περαιτέρω ελέγχους. 

7. Ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μπορεί να 

παραπεμφθεί για επανεξέταση περιπτώσεις υπό προμήθεια ειδών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν 

παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, βάσει των ελέγχων που διενέργησε η 

πρωτοβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Σε μια τέτοια περίπτωση συγκροτείται 

η προβλεπόμενη στο άρθρο 221, παρ.11β του Ν.4412/16 δευτεροβάθμια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους 

από τη σύμβαση ελέγχους, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και 

γενικά ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω για την πρωτοβάθμια Επιτροπή. 

       8. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της εν λόγω 

Επιτροπής βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον Τα υπό προμήθεια είδη απορριφθούν οριστικά ή 

παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα 

του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται με 

βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

       9.Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 

προμηθευτές. 

      10.  Τα υπό προμήθεια είδη τίθενται σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 

οριστική παραλαβή του από το Δήμο. 

 

 

Άρθρο 24ο 

Υπέρβαση προϋπολογισμού για τμήμα της προμήθειας 



Ο Δήμος στην περίπτωση μη ύπαρξης έγκυρης (τεχνικά) προσφοράς εντός του ποσού 

προϋπολογισμού για τμήμα της προμήθειας, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αποδεκτή προσφορά 

υπερβαίνοντας το πολύ έως 20% τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου τμήματος, χωρίς όμως 

να γίνεται υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού. 

 

 

Άρθρο 25ο 

Αυξομείωση ποσοτήτων της προμήθειας 

Ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει στην αυξομείωση των ποσοτήτων των υπό προμήθεια 

ειδών. Η αύξηση της ποσότητας για κάθε ένα από τα υπό προμήθεια είδη μπορεί να γίνει μέχρι 

το όριο που δεν θα επιφέρει υπέρβαση του προϋπολογισμού της προμήθειας, ενώ η μείωση 

μπορεί να γίνει μέχρι ποσοστό 30% της ποσότητας του υλικού που αναγράφεται στον 

προϋπολογισμό της μελέτης. 

 

 

 

 

Άρθρον 26ον 

Διαφορές διακήρυξης – Νομοθεσίας 

Σε τμήματα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική 

νομοθεσία όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 

 

Άρθρον 27ον 

Άλλα στοιχεία 

 

Με την παρούσα εγκρίθηκαν και τα τεύχη της υπ’ αριθμ.  07/2016 μελέτης της Δ/νσης  

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

 

 

Άρθρον 24ον 

Δημοσίευση της παρούσης 

 

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία. 

 

                                                                                  Πετρούπολη,   10 /11 /2016 

 

 

                                                                                   Η  Αντιδήμαρχος 

 

 



                                                                                     Ζορμπά Ανθή



 

 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  

 

 

  

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΦΑΞ 2016, 

 

 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.000,00 € 

 

 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ     

    

 

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  7/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  

 

  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  7.000,00 € 

 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:   ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   7/2016 

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ, εκτυπωτές 

, φαξ και  φωτοτυπικά μηχανήματα,  με την οποία θα καλυφθούν οι ανάγκες όλων 

των υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης. 

Η δαπάνη για το σύνολο της προμήθειας προϋπολογίσθηκε ενδεικτικά στο 

ποσό των 7.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). 

Η δαπάνη θα  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους 

σε βάρος του Κ.Α. 10-6613.0008. 

    Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από   

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  

 τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης.                          

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Πετρούπολη  02/11/2016 Πετρούπολη 02/11/2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 



 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Α΄  ΓΕΝΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ 

 

Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια αναλωσίμων υλικών για Η/Υ, 

εκτυπωτές , φαξ και φωτοτυπικά μηχανήματα, με την οποία θα καλυφθούν οι ανάγκες όλων των 

υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης. 

 

 

Β΄ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α. 

 

Αναλώσιμα υλικά Η/Υ, εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών : Για όλα τα προς προμήθεια 

είδη - LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE, LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGΕ ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΟ, ΤΥΜΠΑΝΑ (O.P.C – DRUM PHOTOCODUCTOR), INKJET – 

INKJET PRINT HEAD, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΕΙΕΣ – είτε αυτά είναι αυθεντικά (ORIGINAL) του 

κατασκευαστή των μηχανημάτων είτε και ισοδύναμα, απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού: 

Α) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 του προσφέροντος ότι: 

1. Εγγυάται ότι για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει 

οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο των προς προμήθεια ειδών και της ποιότητας 

της εκτύπωσης. 

2. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε 

ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα δύο (2) ετών, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών. 

3. Επίσης τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την περιοδική 

τυχαία κακή εκτύπωση ή την έλλειψη παντελούς εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την 

Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής 

ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών, που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. 

4. Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να 

προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να 

είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Β) ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ του κατασκευαστή των αναλωσίμων των μηχανημάτων ότι: 

Για όλα τα προς προμήθεια είδη που περιέχουν γραφίτη και μελάνι (laser toner και inkjet), 

απαιτείται (απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού) να παρέχουν φύλλα δεδομένων 



ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet), όπως περιγράφεται στην οδηγία 67/548/EEC 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επικίνδυνες ουσίες. 

Γ) Στην περίπτωση που προσφερθούν αναλώσιμα είδη διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν 

του μηχανήματος για το οποίο προορίζονται, δηλ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ, γίνονται δεκτά μόνο 

ανακατασκευασμένα για τα οποία απαιτείται, απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού, 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ του κατασκευαστή ότι: 

 Για τα LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE 

- Τα προϊόντα είναι ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33870 ή 

ισοδύναμες. Εάν δεν υπάρχει ή δεν αποδεικνύεται η ισοδυναμία των προδιαγραφών του, 

γίνονται δεκτές και οι μη ισοδύναμες, εφόσον ο κατασκευαστής δηλώσει, ότι θα εφαρμόσει 

στην ανακατασκευή των toners, όλα τα στάδια που προβλέπονται στις προδιαγραφές DIN 

33870 και δεν προβλέπονται στις δικές του προδιαγραφές. 

- Θα υπάρχει ένδειξη προδιαγραφών στην εξωτερική συσκευασία (τυπωμένο ή αυτοκόλλητο 

σήμα). 

- Τα Cartridge έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά (VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE). 

- Περιέχουν χημικό toner. Εάν ο εκτυπωτής είναι ασύμβατος με τη χρήση χημικού toner, να 

περιέχουν toner φιλικό προς το περιβάλλον. 

- Έχουν καινούρια όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που είναι αντικαταστάσιμα (CHIP, DOCTOR 

BAR κ.λ.π.) 

- Εάν τα αυθεντικά (original) αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω του printer για την 

κατάστασή τους (π.χ. πρώτη εγκατάσταση, ποσοστό αναλωσίμου που υπολείπεται κλπ), οι 

ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα ανακατασκευασμένα. 

- Τα προϊόντα του είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα 

δικαιώματα του κατασκευαστή των αυθεντικών (original) και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη 

εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ανακατασκευασμένου υλικού 

συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των μηχανημάτων εκτύπωσης. 

Για τα LASER TONERS 

- Θα υπάρχει ένδειξη προδιαγραφών στην εξωτερική συσκευασία (τυπωμένο ή αυτοκόλλητο 

σήμα). 

- Περιέχουν χημικό toner. Εάν ο εκτυπωτής είναι ασύμβατος με τη χρήση χημικού toner, να 

περιέχουν toner φιλικό προς το περιβάλλον. 

- Εάν τα αυθεντικά (original) αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω του printer για την 

κατάστασή τους (π.χ. πρώτη εγκατάσταση, ποσοστό αναλωσίμου που υπολείπεται κλπ), οι 

ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα ανακατασκευασμένα. 

- Τα προϊόντα του είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα 

δικαιώματα του κατασκευαστή των αυθεντικών (original) και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη 

εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ανακατασκευασμένου υλικού 



συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των μηχανημάτων εκτύπωσης. 

Για τα LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΟ 

- Τα προϊόντα είναι ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33870 ή 

ισοδύναμες. Εάν δεν υπάρχει ή δεν αποδεικνύεται η ισοδυναμία των προδιαγραφών του, 

γίνονται δεκτές και οι μη ισοδύναμες, εφόσον ο κατασκευαστής δηλώσει, ότι θα εφαρμόσει 

στην ανακατασκευή των toners, όλα τα στάδια πού προβλέπονται στις προδιαγραφές DIN 

33870 και δεν προβλέπονται στις δικές του προδιαγραφές. 

- Θα υπάρχει ένδειξη προδιαγραφών στην εξωτερική συσκευασία (τυπωμένο ή αυτοκόλλητο 

σήμα) 

- Τα Cartridge έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά (VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE). 

- Περιέχουν χημικό toner. Εάν ο εκτυπωτής είναι ασύμβατος με τη χρήση χημικού toner, να 

περιέχουν toner φιλικό προς το περιβάλλον. 

- Έχουν καινούρια όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που είναι αντικαταστάσιμα (CHIP, DOCTOR 

BAR κ.λ.π.) 

- Έχουν καινούριο τύμπανο. 

- Έχουν καινούριο WIPER BLADE. 

- Εάν τα αυθεντικά (original) αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω του printer για την 

κατάστασή τους (π.χ. πρώτη εγκατάσταση, ποσοστό αναλωσίμου που υπολείπεται κλπ), οι 

ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα ανακατασκευασμένα. 

- Τα προϊόντα του είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα 

δικαιώματα του κατασκευαστή των αυθεντικών (original) και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη 

εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ανακατασκευασμένου υλικού 

συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των μηχανημάτων εκτύπωσης. 

Για τα ΤΥΜΠΑΝΑ (O.P.C - DRUM - PHOTOCODUCTOR ) 

- Τα προϊόντα είναι ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33870 ή 

ισοδύναμες. Εάν δεν υπάρχει ή δεν αποδεικνύεται η ισοδυναμία των προδιαγραφών του, 

γίνονται δεκτές και οι μη ισοδύναμες, εφόσον ο κατασκευαστής δηλώσει, ότι θα εφαρμόσει 

στην ανακατασκευή των τυμπάνων, όλα τα στάδια πού προβλέπονται στις προδιαγραφές DIN 

33870 και δεν προβλέπονται στις δικές του προδιαγραφές. 

- Θα υπάρχει ένδειξη προδιαγραφών στην εξωτερική συσκευασία (τυπωμένο ή αυτοκόλλητο 

σήμα) 

- Τα Cartridge έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά (VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE). 

- Έχουν καινούριο τύμπανο. 

- Έχουν καινούργιο WIPER BLADE. 

- Έχουν καινούρια όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που είναι αντικαταστάσιμα (DOCTOR BLADE, 

DOCTOR BAR κ.λ.π.) 

- Εάν τα αυθεντικά (original) αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω του printer για την 

κατάστασή τους (π.χ. πρώτη εγκατάσταση, αριθμός σελίδων που εκτυπώθηκαν κλπ), οι ίδιες 



πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα ανακατασκευασμένα. 

- Τα προϊόντα του είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα 

δικαιώματα του κατασκευαστή των αυθεντικών (original) και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη 

εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ανακατασκευασμένου υλικού 

συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των μηχανημάτων εκτύπωσης. 

 Για τα ΙNKJET – IKNJET PRINT HEAD 

- Τα προϊόντα του είναι ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33871 ή 

ισοδύναμες. Εάν δεν υπάρχει ή δεν αποδεικνύεται η ισοδυναμία των προδιαγραφών του, 

γίνονται δεκτές και οι μη ισοδύναμες, εφόσον ο κατασκευαστής δηλώσει, ότι θα εφαρμόσει 

στην ανακατασκευή των inkjet-inkjet print head, όλα τα στάδια που προβλέπονται στις 

προδιαγραφές DIN 33871 και δεν προβλέπονται στις δικές του προδιαγραφές. 

- Θα υπάρχει ένδειξη προδιαγραφών στην εξωτερική συσκευασία (τυπωμένο ή αυτοκόλλητο 

σήμα) 

- Τα Cartridge έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά (VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE). 

- Εάν τα αυθεντικά (original) αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω του printer για την 

κατάστασή τους (π.χ. πρώτη εγκατάσταση, ποσοστό αναλωσίμου που υπολείπεται κλπ), οι 

ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα ανακατασκευασμένα. 

- Τα προϊόντα του είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα 

δικαιώματα του κατασκευαστή των αυθεντικών (original) και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη 

εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ανακατασκευασμένου υλικού 

συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των μηχανημάτων εκτύπωσης. 

 Για τις ΜΕΛAΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 

- Οι μελανοταινίες του πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του εκτυπωτή που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

- Είναι καινούριες και αμεταχείριστες 

- Να αναφέρεται το μήκος της ταινίας και ότι η μελάνωσή τους θα έχει γίνει σε χρονικό 

διάστημα το πολύ έξι (6) μηνών πριν από την ημερομηνία παράδοσης, η δε ημερομηνία, θα 

αναγράφεται πάνω σε κάθε κουτί. 

- Κάθε μελανοταινία είναι αεροστεγώς συσκευασμένη. 

- Τα προϊόντα του είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα 

δικαιώματα του κατασκευαστή των αυθεντικών (original) και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη 

εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Ο προμηθευτής εγγυάται ότι για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα 

υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο της μελανοταινίας και της ποιότητας 

της εκτύπωσης. Βασικές παράμετροι για τα ανωτέρω είναι η ημερομηνία μελάνωσης, η 

αεροστεγής συσκευασία, το μήκος της μελανοταινίας και οι συνθήκες αποθήκευσης. 

Προσφορές που δεν περιέχουν τις ανωτέρω πληροφορίες ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ . 



 

Δ) Για όλα τα ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ είδη απαιτείται (απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού) 

έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή των αναλωσίμων των μηχανημάτων ότι έχει 

πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 (περί φιλικότητας του περιβάλλοντος) ή 

ισοδύναμες, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα, νομίμως επικυρωμένα, πιστοποιητικά. 

Διευκρίνιση: Οποιοδήποτε έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, απαιτείται να 

συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Πετρούπολη 02/11/2016 Πετρούπολη 02/11/2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ, εκτυπωτές, φαξ,  και 

φωτοτυπικά μηχανήματα με την οποία θα καλυφθούν οι ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου 

Πετρούπολης.  

 
ΑΡΘΡΟ  2 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η προμήθεια διέπεται από: 

 

 Το  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

  Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  



  Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-

2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

                                                  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

α)  Διακήρυξη δημοπρασίας 

β)  Τεχνική Έκθεση  

γ) Τεχνικές Προδιαγραφές-Περιγραφικό Τιμολόγιο 

δ)  Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ε)  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

στ)  Τιμολόγιο Προσφοράς 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 

δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για την περίπτωση του συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 



 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί του ποσού στο οποίο 

καταρτίζεται n σύμβαση, χωρίς το ΦΠΑ, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή παραλαβής και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η 

εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπή 

Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που 

παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της 

εκπρόθεσμης παράδοσης.  

 

ΑΡΘΡΟ  5 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

α) Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε Ευρώ και θα περιλαμβάνουν:  

8. Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ) οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον 

προμηθευτή. 

9. Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προμηθευτή.  

Προσφορές σε άλλο νόμισμα ή προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

β) Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

10. Την τιμή του προσφερόμενου είδους, χωρίς Φ.Π.Α. ανά τεμάχιο, σύμφωνα με τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό και με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη. 

11. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί της εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

γ) Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός 

από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. 

Σημειώνεται δε, ότι για όλα τα είδη η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου θα είναι σταθερή και 

αμετάβλητη και θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 

αναθεώρηση. 

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα αναγκαίων αυξομειώσεων των ποσοτήτων των ειδών, ανάλογα με 

τις εκάστοτε ανάγκες του, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού της προμήθειας. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά και για μέρος των ειδών της 

προμήθειας.   

Η Υπηρεσία μπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το σύνολο των ειδών 

της προμήθειας  είτε σε ένα διαγωνιζόμενο, η προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομικότερη, είτε σε 

περισσοτέρους προμηθευτές, η προσφορά των οποίων κρίθηκε οικονομικότερη για κάθε είδος 

χωριστά. 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ  6 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

 Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε 

μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της συμβάσεως και να καταθέσει κατά το 

άρθρο 4, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών 

εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των 

επισήμων κρατικών φορέων.  

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης οποιασδήποτε ποσότητας υλικών (μερικής ή και συνολικής), 

καθορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίηση του αναδόχου και αφού έχει 

υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάθεσης. Παράταση στον παραπάνω χρόνο παράδοσης μπορεί να 

δοθεί το πολύ έως δύο (2) ημερολογιακές ημέρες. 

Το αντικείμενο της προμήθειας θα παραδίδεται στα σημεία που θα υποδεικνύονται από το 

Τμήμα Προμηθειών του Δήμου. 

 Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης 

προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια 

ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η 

προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, 

ή από ανωτέρα βία κώλυμα και ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση 

αυτή. 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές 

παραγγελίες. 

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις 

σχετικές προδιαγραφές της παρούσας 

Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της 

ποσότητας του κάθε είδους, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής.  

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών, κηρύσσεται 

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.  
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 



 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 

τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των 

ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και 

καταλληλότητα αυτών. 

 Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου κάθε τμηματικής παραλαβής, αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες νόμιμες  κρατήσεις μέσα σε 

εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. Τα 

αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα θα εξοφλούνται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης. 

 

ΑΡΘΡΟ  9 

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς 

καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνουν και οι νόμιμες κρατήσεις που θα ισχύουν 

κατά την ημέρα πληρωμής του.                    

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Πετρούπολη  02/11/2016 Πετρούπολη 02/11/2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 



 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  

 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ -ΦΑΞ  

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  7.000,00 € 

 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:   ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   7/2016 

 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ, εκτυπωτές , φαξ, και 

φωτοτυπικά μηχανήματα,  με την οποία θα καλυφθούν οι ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου 

Πετρούπολης. 

Η δαπάνη θα  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους σε βάρος του εξής 

Κ.Α. 10-6613.0008. 

 

 

 

 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Η/Υ – ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ - ΦΑΞ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 
   

Α.Α. ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

   

1 

TONER PRINTER HP 

LASERJET 1200 (Για 3.500 

σελίδες) 

Τεμ. 1 25,00 € 25,00 € 

   

2 

TONER PRINTER HP 

LASERJET 1300 (Για 4.000 

σελίδες) 

Τεμ. 1 25,00 € 25,00 € 

   

3 

TONER (3.500 σελίδες) για 

LASER PRINTER LEXMARK Ε 

250D+DN - Ε 352DN - Ε 

350D+DN 

Τεμ. 20 30,00 € 600,00 € 

   

4 

PHOTOCONDUCTOR KIT για 

LASER PRINTER LEXMARK Ε 

250D+DN - Ε 352DN - Ε 

350D+DN 

Τεμ. 3 20,00 € 60,00 € 

   



5 

TONER (5.000 σελίδες) για 

LASER PRINTER LEXMARK 

MS 310 DN 

Τεμ. 15 55,00 € 825,00 € 

   

6 

PHOTOCONDUCTOR KIT για 

LASER PRINTER LEXMARK 

MS 310 DN 

Τεμ. 3 39,00 € 117,00 € 

   

7 
TONER PRINTER HP 

LASERJET 2700N BLACK 
Τεμ. 1 39,00 € 39,00 € 

   

8 
CARTRIDGE HP DESKJET 

9800 BLACK 
Τεμ. 10 11,00 € 110,00 € 

   

9 
CARTRIDGE HP DESKJET 

9800 Tri-colour 
Τεμ. 6 15,00 € 90,00 € 

   

10 
CARTRIDGE HP OFFICEJET 

PRO K8600DN BLACK XL 
Τεμ. 5 15,00 € 75,00 € 

   

11 
CARTRIDGE HP OFFICEJET 

PRO K8600DN CYAN XL 
Τεμ. 1 10,00 € 10,00 € 

   

12 
CARTRIDGE HP OFFICEJET 

PRO K8600DN MAGENTA XL 
Τεμ. 1 10,00 € 10,00 € 

   

13 
CARTRIDGE HP OFFICEJET 

PRO K8600DN YELLOW XL 
Τεμ. 1 10,00 € 10,00 € 

   

14 
ΚΕΦΑΛΗ HP OFFICEJET PRO 

K8600DN BLACK + YELLOW 
Τεμ. 1 60,00 € 60,00 € 

15 

ΚΕΦΑΛΗ HP OFFICEJET PRO 

K8600DN MAGENTA + 

CYAN 

Τεμ. 1 60,00 € 60,00 € 

   

16 
CARTRIDGE HP DESIGNJET 

500 BLACK 
Τεμ. 1 15,00 € 15,00 € 

   

17 
CARTRIDGE HP DESIGNJET 

500 COLOUR (Cyan) 
Τεμ. 1 15,00 € 15,00 € 

   

18 
CARTRIDGE HP DESIGNJET 

500 COLOUR (Magenta) 
Τεμ. 1 15,00 € 15,00 € 

   

19 
CARTRIDGE HP DESIGNJET 

500 COLOUR (Yellow) 
Τεμ. 1 15,00 € 15,00 € 

   

20 

ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP 

OFFICEJET 6310 BLACK  

Τεμ. 1 9,00 € 9,00 € 

   

21 

ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP 

OFFICEJET 6310 

TRICOLOUR  

Τεμ. 1 14,00 € 14,00 € 

   

22 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

STAR LC-1511 
Τεμ. 1 7,00 € 7,00 € 

   

23 
TONER ΓΙΑ EPSON 

ACULASER C2800N BLACK 
Τεμ. 1 80,00 € 80,00 € 

   

24 
TONER ΓΙΑ HP LASERJET 

P1005 
Τεμ. 1 43,00 € 43,00 € 

   

25 
CARTRIDGE HP OFFICEJET 

K8500 XL BLACK 
Τεμ. 1 10,00 € 10,00 € 

   

26 
CARTRIDGE HP OFFICEJET 

K8500 XL CYAN 
Τεμ. 1 10,00 € 10,00 € 

   

27 
CARTRIDGE HP OFFICEJET 

K8500 XL MAGENTA 
Τεμ. 1 10,00 € 10,00 € 

   

28 
CARTRIDGE HP OFFICEJET 

K8500 XL YELLOW 
Τεμ. 1 10,00 € 10,00 € 

   

29 

CARTRIDGE ΓΙΑ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANON 

PIXMA MX320 BLACK 

Τεμ. 1 14,00 € 14,00 € 

   



30 

CARTRIDGE ΓΙΑ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANON 

PIXMA MX320 COLOUR 

Τεμ. 1 14,00 € 14,00 € 

   

31 
CARTRIDGE ΓΙΑ HP 

OFFICEJET 4255 BLACK 
Τεμ. 1 9,00 € 9,00 € 

   

32 
CARTRIDGE ΓΙΑ HP 

OFFICEJET 4255 COLOUR 
Τεμ. 1 14,00 € 14,00 € 

   

33 

CARTRIDGE ΓΙΑ HP 

DESKJET F4280-D2560 

BLACK 

Τεμ. 1 12,00 € 12,00 € 

   

34 

CARTRIDGE ΓΙΑ HP 

DESKJET F4280-D2560 

COLOUR 

Τεμ. 1 12,00 € 12,00 € 

   

35 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER 

SAMSUNG CLP 310 BLACK 
Τεμ. 1 30,00 € 30,00 € 

   

36 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER 

SAMSUNG CLP 310 CYAN 
Τεμ. 1 30,00 € 30,00 € 

   

37 

TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER 

SAMSUNG CLP 310 

MAGENTA 

Τεμ. 1 30,00 € 30,00 € 

   

38 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER 

SAMSUNG CLP 310 YELLOW 
Τεμ. 1 30,00 € 30,00 € 

   

39 
TONER ΓΙΑ HP LASERJET 

1018 
Τεμ. 1 17,00 € 17,00 € 

   

40 

TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER 

HP P2055DN BLACK (6.500 

σελίδες)  

Τεμ. 1 32,00 € 32,00 € 

   

41 
CARTRIDGE ΓΙΑ HP 

DESKJET 5940 BLACK 
Τεμ. 4 13,00 € 52,00 € 

   

42 
CARTRIDGE ΓΙΑ HP 

DESKJET F4180 BLACK 
Τεμ. 3 11,00 € 33,00 € 

   

43 
CARTRIDGE ΓΙΑ HP 

DESKJET F4180 COLOUR 
Τεμ. 1 14,00 € 14,00 € 

   

44 TONER LEXMARK 260DN Τεμ. 25 30,00 € 750,00 €    

45 
PHOTOCONDUCTOR 

LEXMARK 260DN 
Τεμ. 4 24,00 € 96,00 € 

   

46 
CARTRIDGE HP OFFICEJET 

4500 BLACK XL 
Τεμ. 9 15,00 € 135,00 € 

   

47 
CARTRIDGE HP OFFICEJET 

4500 COLOUR 
Τεμ. 5 14,00 € 70,00 € 

   

48 
CDR 48X 700MB SL 

(Συσκευασία 25 τεμαχίων) 
Τεμ. 1 5,90 € 5,90 € 

   

49 
CDRW 10X 700MB JW 

(συσκευασία 10 τεμαχίων) 
Τεμ. 1 8,15 € 8,15 € 

   

50 
DVD-RW  4X4 7G 

(συσκευασία 5 τεμαχίων) 
Τεμ. 1 5,05 5,05 

   

51 
CARTRIDGE HP BUSINESS 

INKJET 1200 SERIES CYAN 
Τεμ. 1 6,25 € 6,25 € 

   

52 

CARTRIDGE HP BUSINESS 

INKJET 1200 SERIES 

MAGENTA 

Τεμ. 1 6,25 € 6,25 € 

   

53 

CARTRIDGE HP BUSINESS 

INKJET 1200 SERIES 

YELLOW 

Τεμ. 1 6,25 € 6,25 € 

   

54 
CARTRIDGE HP BUSINESS 

INKJET 1200 SERIES BLACK 
Τεμ. 1 8,25 € 8,25 € 

   



55 TONER HP G85 BLACK Τεμ. 3 10,00 € 30,00 €    

56 

TONER ΓΙΑ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ EPSON 

WF-3520BLACK 

Τεμ. 2 4,00 € 8,00 € 

   

57 

TONER ΓΙΑ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ EPSON 

WF-3520RED 

Τεμ. 2 4,00 € 8,00 € 

   

58 

TONER ΓΙΑ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ EPSON 

WF-3520BLUE 

Τεμ. 2 4,00 € 8,00 € 

   

59 

TONER ΓΙΑ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ EPSON 

WF-3520YELLOW 

Τεμ. 2 4,00 € 8,00 € 

   

60 

TONER ΓΙΑ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

SAMSUNG COLOR LASER 

CLX-6260FD MFP BLACK 

Τεμ. 2 65,00 € 130,00 € 

   

61 

TONER ΓΙΑ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

SAMSUNG COLOR LASER 

CLX-6260FD MFP MAGENTA 

Τεμ. 2 65,00 € 130,00 € 

   

62 TONER SAMSUNG SF 650 Τεμ. 3,00 27,00 81,00 €    

63 TONER SAMSUNG SF 370 Τεμ. 3,00 19,00 57,00 €    

64 TONER SAMSUNG SF 360 Τεμ. 3,00 17,00 51,00 €    

65 TONER SAMSUNG SF-760P Τεμ. 4,00 38,00 152,00 €    

66 
TONER PANASONIC KX-FL 

421 
Τεμ. 1,00 15,00 15,00 € 

   

67 
TONER PANASONIC KX-FL 

511 
Τεμ. 1,00 15,00 15,00 € 

   

68 
DRUM PANASONIC KX-FL 

421 
Τεμ. 1,00 90,00 90,00 € 

   

69 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 

PANASONIC KX-FP215 
Τεμ. 1,00 19,00 19,00 € 

   

70 TONER CANON L 140 – 160 Τεμ. 2,00 28,00 56,00 €    

71 TONER CANON L 240 Τεμ. 2,00 27,00 54,00 €    

72 TONER CANON IR 1133 IF Τεμ. 3,00 48,00 144,00 €    

73 TONER SAGEM 4575 Τεμ. 2,00 92,00 184,00 €    

74 CARTRIDGE CANON JX 200 Τεμ. 1,00 16,00 16,00 €    

75 TONER RICOH AFICIO 2045 Τεμ. 2 46,00 92,00 €    

76 
HP LASERJET M425DN 

6.500pgs 
Τεμ. 3 31,00 93,00 € 

   

77 TONER RICOH AFICIO 1018 Τεμ. 1 25,00 25,00 €    

78 TONER TOSHIBA 1550 Τεμ. 1 54,00 54,00 €    

79 
TONER XEROX 5020 ΣΕΤ 2 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
Τεμ. 1 28,00 28,00 € 

   

80 TONER RICOH FT 4015 Τεμ. 1 16,00 16,00 €    

81 
TONER INEO 161 ΣΕΤ 2 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
Τεμ. 1 65,00 65,00 € 

   

82 TONER CANON IR 1510 Τεμ. 1 18,00 18,00 €    

83 TONER KONICA MINOLTA Τεμ. 1 37,00 37,00 €    



BIZHUB 163 ΣΕΤ 2 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

84 
DRUM KONICA MINOLTA 

BIZHUB 163 
Τεμ. 1 65,00 65,00 € 

   

85 

TONER CANON 

NP1010/1020/6010 ΣΕΤ 2 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Τεμ. 1 21,00 21,00 € 

   

86 
TONER HP LASERJET 

M1522N 
Τεμ. 3 22,00 66,00 € 

   

 ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ    5.645,10    

 Φ.Π.Α. 24%    1.354,82    

 Στρογγυλοποίηση    0,08    

 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ    7.000,00    

 
 

 

 

  

  

  

  

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Πετρούπολη  02/11/2016 Πετρούπολη 02/11/2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ           Η Δ/ΝΤΡΙΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

  

 


