
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

ΕΡΤΘΡΟΤ  ΣΑΤΡΟΤ  28  &  ΚΑΡΤΨΣΑΚΗ  

22131   ΣΡΙΠΟΛΗ – 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

 

ΔIΑΚΗΡΤΞΗ 8/2019 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, φαξ και 

φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το οικ. 

έτος 2019» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ &                              ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

Σηλέφωνο: 2610369416/2610369419                                                Σρίπολη,  8-10-2019 

Fax: 2610313770                                                                                     Αρ πρωτ.: 9460 

Πληροφορίες : Ελένη Νταμάτη,Ευαγγελία 

Καραγεωργίου 

e-mail: edamati@teiwest.gr/karageor@teiwest.gr 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 
Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

 

23-10-2019, ημέραΣετάρτη και ώρα 13:00μ.μ. 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΚΣΙΡΙΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  (ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟ)  

Οδός: Ερυθρού ταυρού 28 & Καρυωτάκη – Σρίπολη, Σ.Κ. 22131 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 
24-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. 

http://www.uop.gr/
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1
   Ν. 4412/2016 Άρθρο 6 (Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης –άρθρο 5 της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο 

συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΥΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμ-

βανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως 

ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

Σέρμα Καραϊσκάκη (Β' Κτίριο ΟΑΕΔ),  

Σρίπολη, Σ.Κ 22131 

ΚΨΔΙΚΟ CPV 

Κ.Α.Ε. 

CPV : 30192110-5  (Μελάνια) 

ΚΑΕ:1899 "Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται 

ειδικά" 

ΚΨΔΙΚΟ NUTS 

GR EL 65 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ 

EL 651 ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ,  

EL 652  ΚΟΡΙΝΘΙΑ,  

EL653 ΛΑΚΨΝΙΑ, ΜΕΗΝΙA 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΨΡΙ ΥΠΑ1 

26.629,96€ (είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και 

ενενήντα έξι λεπτά) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΥΠΑ (24%) 

33.021,15€ (τριάντα τρεις χιλιάδες είκοσι ένα ευρώ και 

δεκαπέντε λεπτά) 

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΤΜΒΑΗ  Μέχρι 31/12/2019 

ΦΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΑΔΟΗ 
ύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης  

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ 

ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
8-10-2019,   ημέρα Σρίτη 
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ΕΦΟΝΣΑ ΤΠΟΧΗ 

Σις  διατάξεις: 

Σου Ν.2009/2011(ΥΕΚ Α΄195) περί της Δομής Λειτουργίας διασφάλισης της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίησης των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

Σου Ν.2690/1999 Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

1. Σου Ν. 4412/2016 (Υ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες υμβάσεις έργων, Προμηθειών 

&Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

2. Σου ν. 4608/2019 (ΥΕΚ Α΄ 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Σράπεζα και προσέλκυση 

τρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», άρθρο 33. 

3. Σου ν. 4609/2019 (ΥΕΚ Α΄ 67) «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 

τρατολογίας, τρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», άρθρο 56. 

4. Σου Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

5. Σου Ν.4013/2011 9φεκ Α΄204) «ύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων », όπως 

ισχύει. 

6. Σου Ν.2362/1995 (ΥΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και Άλλες Διατάξεις» όπως ισχύει.  

7. Σου Ν. 4270/2014 (ΥΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

8. Σης υπ’ αρ. 20977/23-8-2007 κοινής απόφασης των Τπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν. 3414/2005» (ΥΕΚ 1673 Β΄),  

9. Σου Ν.3861/2010 (ΥΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση διαφάνειας  με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως επικαιροποιήθηκε από τον 

Ν.4210/2013,  

10. Toυ Ν.3979/2011 (ΥΕΚ Α΄195) «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 

11. Σου Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, υγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα Σροποποίηση Διατάξεων του 

Π.Δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

12. Σου άρθρου 107 του Ν.4497/2017 (Υεκ Α΄/171) Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις». 

13. Σου Ν. 4605/2019 (ΥΕΚ Α΄52) « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου<<< Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 

Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

14. Σου υπ. αριθμ. πρωτ. 2210/19-04-2019 εγγράφου της Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. «Διευκρινίσεις ως προς 

τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον 
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προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 

4605/2019» (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΣΒ-Ζ9Κ). 

15. Σης με αρ. ΔΙΚΠΟ/Υ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφασης Τπ. Δ.Μ.Η.Δ «Διενέργεια της 

διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β΄2540), που εκδόθηκε 

κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α΄226). 

16. Σης αριθμ. Υ.400/203/269584/.848 απόφασης (ΥΕΚ Β΄3400/2012) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων του Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

17. Σης υπ. αριθμ. ΤΑΠ/Υ.40.4/3/1031/2012 (ΥΕΚ Β΄1317) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 

Δημόσιο Έγγραφο», 

18. Σης υπ. αριθμ. 57654/22-5-2017 Απόφασης του Τπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης (ΥΕΚ Β΄ 1781), 

19. Σου ΠΔ 70/2013 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, χολών και Σμημάτων αυτού 

≫, όπως ισχύει σήμερα. 

20. Σου υπ΄αριθμ. 647/6-12-2017 ΥΕΚ- Σ.Τ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και 

τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

21. Σης υπ. αριθμ. 1/5-12-2017 Απόφαση υγκλήτου περί «Καθορισμό αρμοδιοτήτων 

Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». 

22. Σου ΥΕΚ Σεύχος Β’ 4835/29-12-2017 περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους 

Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορισμός σειράς αναπλήρωσης 

του Πρύτανη και καθορισμός τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων 

Αντιπρυτάνεων. 

23. To Ν.4610/τ.Α΄/ 70/7-5-2019 «υνέργειες Πανεπιστημίων και Σ.Ε.Ι, πρόσβαση στην 

Σριτοβάθμια Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 

διατάξεις». 

24. Σις αποφάσεις: 

1. Σην υπ. αριθμ. 12/04.06.2019 Απόφαση της υγκλήτου (ΑΔΑ: 6ΠΡΦ469Β7Δ-ΗΤΑ) περί 

σκοπιμότητας πραγματοποίησης Δαπανών Σακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού 

έτους 2019 

2. Σην υπ. αριθμ. 6590/29-07-2019 Απόφαση Ανάληψη Τποχρέωσης / έγκρισης Δαπάνης 

που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Πανεπιστημίου του οικονομικού 

έτους 2019. (ΑΑΤ 353/29-07-2019 ΑΔΑ: ΧΡΜΤ469Β7Δ-ΡΟ3 & ΑΔΑΜ 19REQ005358421). 

3. Σην υπ’ αριθμ. 17/26-07-2019 Απόφαση της υγκλήτου (ΑΔΑ: 6Γ1469Β7Δ-ΣΨ5) περί 

έγκρισης επιτροπών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τον υνοπτικό 

Διαγωνισμό Προμήθειας μελανιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχ/των για 

τις ανάγκες του πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το οικ. έτος 2019. 
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4. Σην υπ. αριθμ. 21/18-09-2019 Απόφαση υγκλήτου (ΑΔΑ: 6ΨΛ3469Β7Δ-ΒΕ) για την 

έγκριση της Διακήρυξης 

 

 

ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

υνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια μελανιών 

εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου για το οικ. έτος 2019».  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24-10-2019, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 10:00 π.μ. στο 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, Σέρμα Καραϊσκάκη (Β' Κτίριο ΟΑΕΔ).  

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Κτίριο Κεντρικής 

Διοίκησης – Πρυτανεία  του Πανεπιστημίου, Ερυθρού ταυρού 28 και Καρυωτάκη στην  

Σρίπολη, στις 23-10-2019, ημέρα Σετάρτη και ώρα ως τις 13:00 μ.μ.,όπου θα 

παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Σμήμα Προμηθειών.  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα θεωρηθούν 

εκπρόθεσμες και δεν θα γίνουν δεκτές. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016, τους Ν. 4605/2019, 4608/2019 & 

4609/2019-ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΔΙΑΣΑΞΕΨΝ ΣΟΤ Ν.4412/2016και με τα 

παρακάτω Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής: 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΠΙΝΑΚΕ ΣΨΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ –ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (TEΤΔ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε΄ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ        I)        ΤΜΒΑΗ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ II) ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ 

ΕΚΣΕΛΕΗ  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

 

1. ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 

Επωνυμία ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Σαχυδρομική διεύθυνση ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 28 

& ΚΑΡΤΨΣΑΚΗ 

Πόλη ΣΡΙΠΟΛΗ 

Σαχυδρομικός Κωδικός 22 131 

Φώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL65 

Σηλέφωνο 2610369416 / 2610369419 

Υαξ 2710.372108  

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  

(Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τον 

διαγωνισμό). 

edamati@teiwest.gr, karageor@teiwest.gr 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  

(Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τις 

τεχνικές προδιαγραφές των ειδών). 

 

Σσώκου Βασιλική vtsokou@uop.gr 

Πουλοπούλου Παναγιώτα 

penypoul@uop.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.uop.gr 

 

2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ, ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ, ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ-

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ, ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ, ΕΓΓΡΑΥΑ 

ΤΜΒΑΗ – ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ, ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

 

I. Αντικείμενο ύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών 

μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το οικ. έτος 2019». 

Σα υπό προμήθεια είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες καθορίζονται στους πίνακες του 

παραρτήματος Α, που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφώντωνυπό προμήθεια ειδών αναφέρονται στο Παράρτημα 

Βτης παρούσας διακήρυξης.  

Οι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, για το σύνολο των ειδών μίας η 

περισσοτέρων ομάδων. 

Προσφορές, των οποίων το κόστος της ομάδας υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της ομάδας ή 

των ομάδων για τα οποία υποβάλλονται, απορρίπτονται. Οι τιμές ανά είδος είναι ενδεικτικές 

και όχι δεσμευτικές. 

 

mailto:edamati@teiwest.gr
mailto:karageor@teiwest.gr
mailto:vtsokou@uop.gr
mailto:penypoul@uop.gr
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II. Προϋπολογισμός  

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της παρούσας προμήθειας μελανιών για τις 

ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών  

χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και δέκα πέντε λεπτών(33.021,15€)συμπεριλαμβανομένου του 

Υ.Π.Α. 24%ήτοιείκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα έξι 

λεπτών(26.629,96€) μη συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, (KAΕ:1899 

«Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά», CPV: 30192110-5  (Μελάνια). 

 

III. Είδος Διαγωνισμού-Κριτήριο Ανάθεσης  

Ο παρόν διαγωνισμός είναι υνοπτικός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

IV. Διάρκεια ύμβασης 

Η διάρκεια της ύμβασης ορίζεται, από την υπογραφή της έως 31/12/2019. 

V. Δημοσιότητα, έγγραφα ύμβασης, Διευκρινίσεις,  

Η Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) 

ημέρες(άρθρο 109 παρ. α)αα),Ν. 4605/ΥΕΚ 52 Α΄/ 2019 από την ανάρτηση της Διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗ σύμφωνα με τα άρθρα 66,117,120 και 121 του Ν.4412/2016.  

Σο πλήρες ώμα της Διακήρυξης θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή 

εφαρμογή του ΚΗΜΔΗκαι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

www.uop.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης κατά το άρθρο 67 

του Ν.4412/2016. Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) 

στην ιστοσελίδα της Διαύγειας  www.app.diavgeia.gov.gr. 

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 

διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής 

προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

VI. Ισχύς Προσφορών 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι 

(120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, σε περίπτωση 

υποβολής οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.  

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 

της Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην 

παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

http://www.uop.gr/
http://www.app.diavgeia.gov.gr/
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3. ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

3.1 ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 

(α) Υυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων των 

προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων ή/και 

παροχή υπηρεσιών (άρθρο 2 ν. 4412/2016).  

 (β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων (άρθρο 19 

ν. 4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά. τις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 

οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρον.  

 (γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει 

σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. ε 

αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν..Κ. 394/2000, 

ολομέλεια). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς 

 

3.2 ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

τον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016) εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 

Εάν έχει εκδοθεί εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα    

παρακάτω αδικήματα:   

 υμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος. 

 Δωροδοκία(διαφθορά), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.  

 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΥΕΚ Α΄48). 

 Σρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΤ του 

υμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική 
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αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής. 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (ΥΕΚ Α` 166). 

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

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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 απόφασηςπλαίσιο 

2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΥΕΚ Α` 215). 

 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις ως 

άνω περιπτώσεις  η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση  

ημείωση: Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε η αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:   

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,  

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

μέλη του Διοικητικού υμβουλίου, γ)  στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 

Διοικητικού υμβουλίου  (άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).  

 Επίσης, αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:   

α) Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή 

την εθνική νομοθεσία. Επίσης, εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα 

μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται 

όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
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ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 

την καταβολή τους 

β) Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις 

(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του ώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς 

ΥΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις:   

α) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση από τον 

οικονομικό φορέα των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 

του ν.4412/2016 (διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας). 

β) Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

γ) Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την 

στρέβλωση του διαγωνισμού.   

δ)Εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του ν.4412/2016, η 

οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερα παρεμβατικά, μέσα.   

ε) Εάν μια κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά μέσα. 
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στ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

ζ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 

θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016. 

η) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 

φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την 

ακεραιότητά του. 

ύμφωνα δε με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μιας 

δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από 

τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 κι ο οικονομικός φορέας 

δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 

7 του άρθρου 73 μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν 

εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό 

διάστημα.   

Η περίοδος αποκλεισμού καθορίζεται, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 

λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη σοβαρότητα του αδικήματος ή παραπτώματος, τον χρόνο που 

έχει παρέλθει από τη διάπραξη του αδικήματος ή παραπτώματος, τη διάρκεια του, υποτροπή, 

την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας του εκάστοτε οικονομικού φορέα και τα μέτρα που αυτός 

λαμβάνει προς αποφυγή διάπραξης παρόμοιων αδικημάτων ή παραπτωμάτων στο μέλλον. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί από τελεσίδικη απόφαση, η μέγιστη περίοδος 

αποκλεισμού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και 

τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος στις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2γ και 4 του άρθρου 73. 

Η διαδικασία αποκλεισμού προβλέπεται στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα 

με τα ως άνω αναφερόμενα, επιφέρει αυτοδίκαια και τον αποκλεισμό του από μελλοντικές ή εν 

εξελίξει διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών του Βιβλίου II (άρθρα 
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222 έως 338) ή συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) για ίσο 

χρονικό διάστημα. 

 

4. ΣΕΚΜΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ 

Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο 

διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση:  

α)  της παρούσας διακήρυξης  και παραρτημάτων που την συνοδεύουν,  

β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνιστά επίσης, 

αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα την νομιμότητα των 

όρων & παραρτημάτων. 

 

5. ΤΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΥΟΡΨΝ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 23-10-2019 

ημέραΣετάρτηκαι ώρα 13:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα σε φάκελο. 

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. τα έγγραφα της 

σύμβασης μπορεί να προβλέπεται η υποχρεωτική συνυποβολή των εγγράφων και σε 

ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση οπτικού δίσκου. ε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των 

έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν αυτά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.  

Οι προσφορές υποβάλλονται με:  

(α) κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αρχής,    

(β) ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς το Πανεπιστήμιο. 

ε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, 

περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 

πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου, το αργότερο μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή μέχρι και τις 23-10-2019, ημέραΣετάρτη και ώρα 

13:00μ.μ...Σο Πανεπιστήμιο δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν 

θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα 

κι αν το Πανεπιστήμιο ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο 

με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά πρωτοκολλώνται και φυλάσσονται από την Τπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών, (γ) κατάθεσή τους 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι στις 24-10-2019, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.,εφόσον προηγουμένως έχουν πρωτοκολληθεί. Για τυχόν 

προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 

της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την 

ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που 

κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.  

Οι Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή 

να αξιολογηθούν αντιστοίχως.   
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Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, 

από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, 

η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 

την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. την προσφορά απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Σο Πανεπιστήμιο παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

β) ε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας (παρ. 3 άρθρου 27 και παρ. 7 άρθρου 28), η 

προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες,  

γ) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από το Πανεπιστήμιο να παρατείνει 

τις προθεσμίες.   

Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα των 

ενδιαφερομένων να υποβάλλουν ενστάσεις. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, 

εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της 

διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση της προσφοράς 

απαγορεύεται και δεν έχει καμία συνέπεια η απόσυρσή της και κάθε τροποποίησή της. 

Διευκρινίσεις επί της υποβληθείσας προσφοράς δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

5.1 Περιεχόμενο προσφορών 

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική 

γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

(κυρίως φάκελος) 1 πρωτότυπο, 1 αντίγραφο,στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς επί 

του φακέλου της προσφοράς, η επωνυμία, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το φαξ  και το e-mail 

του αποστολέα-οικονομικού φορέα, καθώς επίσης και τα κάτωθι: 
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α. Η λέξη «ΠΡΟΥΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, όπως παρακάτω: 

 

ΠΡΟΥΟΡΑ 

 ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΠ. ΑΡΙΘΜ 8/2019  ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΨΝ ΕΚΣΤΠΨΣΨΝ, ΥΑΞ ΚΑΙ ΥΨΣΟΣΤΠΙΚΨΝ 

ΜΗΦ/ΣΨΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚ. 

ΕΣΟ 2019».               

 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Διακήρυξη Αρ. 8/2019 Πρωτ. 9460/8-10-2019 

Καταληκτική Ημερομηνία Τποβολής Προσφοράς: 23-10-2019, ημέραΣετάρτηκαι ώρα 

13:00μ.μ.  

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24-10-2019, ημέραΠέμπτη και ώρα 10:000π.μ. 

 

 

Σα περιεχόμενα του κυρίως φακέλου της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 

4412/2016 ορίζονται ως εξής:  

(α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής»κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν. 4412/2016, 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Σεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 

τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 94 του ν. 4412/2016 για τις 

συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. Αν 

τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

(γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του ν. 

4412/2016 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία υποβάλλονται μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, με αντίγραφο (δηλ. εις διπλούν) και συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  Παράλληλα 

θα κατατεθεί και αντίγραφο τους σε ηλεκτρονική μορφή (CD), σε μορφή Microsoft Word 

ή Microsoft Excel.ε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικών 

στοιχείων, κατισχύουν αυτά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.   
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5.1.1  Περιεχόμενα (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά υμμετοχής» 

Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμούσε πρωτότυπο και αντίγραφο,(ύμφωνα με το Άρθρο 93 - παρ. β 

(αα), (γγ)  και (δδ), καθώς  και άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 4412/2016(Υ.Ε.Κ. 147/τ. 

Α΄/08.08.2016), όπως ισχύεικαιόπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

1. Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης (Σ.Ε.Τ.Δ.)2,3του άρθρου 79 παρ 4 του Ν. 

4412/2016, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αυτής, ως συνημμένο 

Παράρτημα Ε’. 

ημειώνεται ότι κατά την υποβολή του ΣΕΤΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ψς εκπρόσωπος του 

οικονομικού φορέα σε αυτήν την περίπτωση νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης.   

Σο ανωτέρω Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης (Σ.Ε.Τ.Δ.)υποβάλλεται από τους 

υποψήφιους οικονομικούς φορείς4 . 

                                                           
2 Σο Σ.Ε.Τ.Δ. διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ: www.eaadhsy.gr 

3Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ) Σο ΣΕΤΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική 

ισχύ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις Αναθέτουσες 

Αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς 

μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια 

των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν.4412/2016 

δύνανται,σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΣΕΤΔγια διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η 

συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 

235. 

4Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς 

1) τις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής 

ποικίλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΣΕΤΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα 

ίδια κριτήρια επιλογής) 

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΣΕΤΔ. 

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλει χωριστό/ά ΣΕΤΔ (Μέρος ΙΙ Γ) διασφαλίζοντας ότι η 

Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει το δικό του ΣΕΤΔ μαζί με χωριστό/ά ΣΕΤΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες 

των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων 

στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV 

και τυχόν το Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. 

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή 

κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΣΕΤΔ, στο οποίο 

παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V. 

5) ε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή εργολαβίας σε τρίτους, 

τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(νουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

http://www.eaadhsy.gr/
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2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους 

διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους. 

3. Τπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας 

ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

όρων της παρούσας διακήρυξης. 

4. Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία θα αναφέρεται ότι, εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον 

προσφέροντα οικονομικό φορέα, αυτός οφείλει σε διάστημα εντός δέκα (10) ημερών 

από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Τπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να 

προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί 

έκπτωτος από τηνανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την 

τελευταία πενταετία. 

6. Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος περί μη 

υπαγωγής τους σε κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016 χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΕΠΕ σχετικά με την 

έκδοση του πιστοποιητικού.  

7. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, οικονομικού φορέα. 

 

Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά υμμετοχής 

Η μορφή των εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του  Ν. 4250/2014 έχει 

ως εξής: 

                                                                                                                                                                             
αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΣΕΤΔ όπου παρατίθενται οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙΙ του ΣΕΤΔ για κάθε έναν από τους 

υπεργολάβους. Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του (ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος ΙV και τυχόν το Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική 

ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους. 

Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30% 

της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει 

και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές 

πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙΙ πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις 

ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας.  

6) ε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να υπογράψει το ίδιοΣΕΤΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό 

πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.  

7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΣΕΤΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι 

απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΣΕΤΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η 

αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου 

διαβίβασης. 
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 Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, να φέρουν ημερομηνία εντός δέκα ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση 

του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 Σα απαιτούμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά νομίμως θα πρέπει να είναι πρωτότυπα 

ή νομίμως επικυρωμένα είτε από αρμόδια δημόσια αρχή είτε από δικηγόρο, εκτός 

εάν πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς 

Σοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Σ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα 

Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν 

στο κράτος ή  επιχορηγούνται τακτικώς σύμφωνα με  τις κείμενες διατάξεις από 

κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου  προϋπολογισμού τους, τις 

δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις  του 

άρθρου Ι του ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των 

ΟΣΑ των οποίων μπορούν να υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων τους.   

 Τποβάλλονται και γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

τις υπηρεσίες και τους φορείς που αναφέρονται  ανωτέρω. 

 Τποβάλλονται και γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

εγγράφων τα οποία έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο 

 τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 (άρθρο 57 παρ. 1 έως 

6 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ,  εμπίπτουν όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι  αναλόγως της 

νομικής μορφής που έχουν (π.χ. Διευθύνων ύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.. για 

τις Α.Ε., διαχειριστές για τις Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε και Ε.Π.Ε., τα μέλη του Δ.. για τους 

συνεταιρισμούς, κ.λπ.).  

Διευκρίνηση: ε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και 

αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο 

άρθρο 1 & 2 του Ν. 4250/14. ε ότι αφορά δε την/τις Τπεύθυνη/ες Δήλωση/εις ισχύουν ομοίως 

τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3. του Ν. 4250/14. 

Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου, όπως 

πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του 

(για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του 

Δ.., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την 

Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου.  

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης.  

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 
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Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες: 

(α) Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε υποψήφιο που συμμετέχει 

στην ένωση ή την κοινοπραξία. 

(β) Δήλωση σύστασης ένωσης συμμετεχόντων ή κοινοπραξίας, υπογεγραμμένης 

υποχρεωτικά από όλα τα μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του 

καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού/υπηρεσιών ή το μέρος αυτού/ών 

που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της 

ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

την εν λόγω δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση των μελών να 

συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι σύμβαση/εις, υπό τους 

κατωτέρω όρους: 

1. Σα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. 

2. το οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού 

εγγράφου, θα αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόμενο τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε 

μέλους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος 

και αντίκλητος. 

 3. Σο οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού 

διαστήματος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

(γ) υμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και 

υποβάλλει την κοινή προσφορά για λογαριασμό των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, 

εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

(δ) υμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας, όπου: 

• Να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία. 

•Να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 

Ένωσης/Κοινοπραξία 

• Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την  εκπλήρωση του έργου. 

• Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader). 

• Να ορίζεται (εφόσον το επιθυμούν) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και 

των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. ε 

περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

ε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 

ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 

αξιολόγησης της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή κρίνει εκ νέου τη συνδρομή των 

ελάχιστων απαιτήσεων συμμετοχής ως προς την οικονομική και χρηματοοικονομική 

ικανότητα και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ως προς τα εναπομείναντα μέλη, 

εφόσον δεν προταθεί αντικαταστάτης.  

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή 

και τους ίδιους όρους. Σα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να 

προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου 

για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  

5.1.2 Σεχνική προσφορά(άρθρο 92 και 94 - παρ. 4  του Ν. 4412/2016) 

Για την απόδειξη των στοιχείων της Σεχνικής Προσφοράς οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν στον 

υποφάκελο της Σεχνικής Προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού: 

1. υμπληρωμένο το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ΄ – 

«ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», ευκρινώς με τις τεχνικές προδιαγραφές 

του είδους που προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος. Η τεχνική προσφορά δεν θα 

πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, επί ποινή αποκλεισμού. 

2. Σις Τπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, που περιγράφονται στο παράρτημα Β΄ «ΣΕΦΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ – ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ». 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα 

συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία 

εξοπλισμού που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

την περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Σεχνικής Προσφοράς» και τις 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.   

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς είναι να πληρούνται όλοι οι 

τεχνικοί όροι και να έχουν προσκομισθεί όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.   

 

5.1.3 Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

τον υπο-φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», τοποθετείται η 

οικονομική προσφορά σύμφωνα με το παράρτημα Δ’ «ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ», η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή 

αποκλεισμού, διαμορφωμένα ως εξής:   
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Παράλληλα θα κατατεθεί και αντίγραφο τους σε ηλεκτρονική μορφή (CD), σε μορφή 

Microsoft Word ή Microsoft Excel. 

1. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται 

αριθμητικώς και ολογράφως. ε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της 

αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή 

ολογράφως.  Θα δοθεί τιμή για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτό περιγράφεται 

αναλυτικά στους πίνακες και συνολικά ανά ομάδα του Παραρτήματος Δ’ Οικονομική 

Προσφορά.   

2. τις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των 

κρατήσεων. την τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας και μεταφοράς 

τουυπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την 

Τπηρεσία. 

3. την προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Υ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο 

υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

4. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση 

της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς 

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των 

ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική 

παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους.  

Η οικονομική προσφορά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον προϋπολογισμό, της κάθε ομάδας 

για την οποία υποβάλλεται η προσφορά. Τπέρβαση του προϋπολογισμού συνεπάγεται τον 

αποκλεισμό της προσφοράς.Οι τιμές ανά είδος είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. 

Επίσης στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το 

χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται 

στην παρούσα διακήρυξη. ε περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή έχει 

χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης από τη διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 

προσφορά θα απορρίπτεται 

Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και την 

υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) πρέπει να δίδεται σε ευρώ. 

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα 

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία 

περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού ανά ομάδα. Η προσφερόμενη τιμή θα 

πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του 

Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή 

καμία αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί. 
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Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό ανά ομάδα ή θέτει όρο 

αναπροσαρμογής τιμής ή όρο για σταθερότητα ισοτιμίας, μεταξύ ξένου νομίσματος και 

ΕΤΡΨ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα 

στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου της προσφερόμενης τιμής, οι δε συμμετέχοντες να 

παρέχουν αυτά.  

την τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., για την ολοκλήρωση 

της προμήθειας.   

Ο Υ.Π.Α. αναφέρεται χωριστά. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. ε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την 

παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Ψς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΤΡΨ ή 

που καθορίζεται  σχέση ΕΤΡΨ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 

τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα 

αρχή 

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε 

δέσμευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

*Σημ: Όπου στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση ως 

δικαιολογητικό, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η θεώρηση γνησίου υπογραφής και ότι η 

παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 

ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 Ν. 

4250/2014).] 

 

6. ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ-ΕΝΣΑΕΙ 

 (Άρθρα 100, 102, 117, 127 Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική 

πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια μέσω της παρακάτω διαδικασίας. 

1. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η Επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν 

εμπρόθεσμα. 

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
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Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 

και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση κατά την 

κρίση της Επιτροπής (άρθρο 117, παρ.4, Ν.4412/2016). 

 

2. Σα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 

Μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 

καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 

και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

της. 

β) τη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς και καταχωρεί τα αποτελέσματα του ελέγχου στο ίδιο πρακτικό. 

γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται αν 

είναι δυνατό την ίδια ημέρα (κατά την κρίση της επιτροπής) ή κατά την ημερομηνία και ώρα 

που ορίζεται με ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α’ και β’ οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

3.Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) 

ευρώ (χωρίς Υ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της 

παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία 

που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 

παράγραφος 11. την περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 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. Σο παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Σο παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Με κοινή απόφαση των 
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Τπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Σουρισμού, Οικονομικών και Τποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύφος του ανωτέρω παράβολου.  

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή 

εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που 

εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 

(ΥΕΚ Α΄ 8).  

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου 127 ν.4412/2016. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή 

προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής 

προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Σο παράβολο για την άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

4.Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή 

να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 

που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά 

μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών 

ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς 

από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως 

προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής 

σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση 

της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που 

θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η 

διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά 

μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να 

εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια 

ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της 

δημόσιας σύμβασης. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή 

υποψήφιο, σύμφωνα με τα ως άνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν 

επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 



ΑΔΑ: ΩΗΓΨ469Β7Δ-2ΜΥ



 

24/102 

 

εγγράφων της προσφοράς. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί 

μετά από τις συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις επί νομίμως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, θα συνεπάγεται τον 

αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή 

ανακριβή. 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΣΗ – ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και κατόπιν της προθεσμίας που προβλέπεται για 

την άσκηση ενστάσεων, δυνάμει των άρθρων 103, 104 και 105 του ν.4412/2016, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, 

ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, 

καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Σα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

 

7.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία 

υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

κατά περίπτωση είναι: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ ΠΟΛΙΣΕ:  

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 

οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για 

κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: 

υμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

ημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

II. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 
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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 

III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

ημείωση: Αν το κράτος – μέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιουεπαγγελματικού ή εμπορικούοργανισμού. 

IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ωςάνω σχετικής ειδοποίησης. 

V. Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος περί μη υπαγωγής 

τους σε κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 

β. ΣΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ: 

Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. 

Σα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του Δ και τον Διευθύνοντα ύμβουλο, στις 

περιπτώσεις Α.Ε. 

 

γ. ΣΑ ΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΨΠΑ: 

Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

δ. ΟΙ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ: 

(1) Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα 

αφορούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους υμβουλίου. 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο υνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

ε. ΟΙ ΕΝΨΕΙ ΠΡΟΥΕΡΟΝΣΨΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΥΟΡΑ: 

Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει 

στην Ένωση. 
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ημειώνεται ειδικά ότι: 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 

στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 73. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 

αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.  

Σα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η υνθήκη της Φάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α ' 188).   

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους  στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.   

τα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά 

φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

Σα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά 

που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την 

παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα 

στην προηγούμενη περίπτωση,   

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά 

ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά 

αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων 

εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

τους,   

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους και   
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ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών.  

Γενικά τα αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 

(ΥΕΚ Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπεβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της 

παραγράφου 1 του άρθρου 103 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα 

οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 

αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 

για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Σο παρόν εφαρμόζεται 

αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής 

και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 

εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  

 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 

να λαμβάνεταιυπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 

προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση 

μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77 απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
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αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 

προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανοκατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του Ν. 

4605/2019 (τροπ. Άρθρου 103 Ν. 4412/2016), στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης. Σα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016 .  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του 

άρθρου 103 του ν. 4412/2016.  

 

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της 

Αναθέτουσας Αρχής (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), σε σφραγισμένο φάκελο με 

διαβιβαστικό στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

1. «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

2. Πλήρης Σίτλος της αρμόδιας Τπηρεσίας: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης & Προγραμματισμού, Σμήμα Προμηθειών, 

22131 Σρίπολη 

3. Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της προκήρυξης 

4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

5. Σα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, 

ΑΥΜ κτλ) 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 

δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου 

και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Η κατακύρωση 

γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. ε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο 

μειοδότη και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει, σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 
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έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 

ματαιώνεται. 

8. ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο διοικούν 

όργανο του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 105 

τουΝ.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019.Η κατακύρωση θα 

γίνει σε έναν ή περισσότερους αναδόχους, βάσει της χαμηλότερης προσφοράς ανά ομάδα. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά  εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Σα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) αα) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 

Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., 

εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και 

ββ) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη 

η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση 

απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 2 του άρθρου 127, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προ συμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό υνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά 

ταοριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό 

του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προ 

συμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το 

οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού,  θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης 

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, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 
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και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 

του Ν. 4412/2016. 

 

9. ΕΓΓΤΗΕΙ 

9.1. 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 σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Σα αντίστοιχα 

έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. 

9.2. Η κατωτέρω αναφερόμενη εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει καταρχήν: 

α. την ημερομηνία έκδοσης, 

β. τον εκδότη, 

γ. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 

δ. τον αριθμό της εγγύησης, 

ε. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ. την πλήρη επωνυμία, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ. τους όρους ότι: 

 η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

 ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

 τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, 

 την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

 την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

 στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και 

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

9.3.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται 

9.4  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας της σύμβασης, εκτός ΥΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης.   

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

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και επιπλέον 

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Σο περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 

υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Σ’, Τπόδειγμα I,  της Διακήρυξης και τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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. 

Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, 

για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 

ε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται 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 ΥΠΑ. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης στην περίπτωση Ένωσης φορέων πρέπει να 

περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 

Ένωσης. 

 

10. ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

- ε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού 

υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται  της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται 

ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. ε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές 

παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που 

παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 

αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της 

σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.  

- Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που 

παραδόθηκαν. 

- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

- Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

Εάν ο ανάδοχος δεν φανεί συνεπής προς τις υποχρεώσεις του ή εκτελεί πλημμελώς τη 

σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς άλλη διαδικασία, καταγγέλλεται η σύμβαση του και 
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αναστέλλεται η καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη σύμβαση προς 

τον ανάδοχο από την υπηρεσία, που έχει το δικαίωμα να προσλάβει άλλον προμηθευτή. Για 

την τυχόν κήρυξη του οικονομικού φορέα εκπτώτου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 

203 του ν. 4412/2016.   

 

Για τυχόν άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης, 

εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε στο 

Ν.4605/ΥΕΚ 52/τ.Α΄/1-4-2019 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 8ης Ιουνίου<<< του έργου 

του Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 

 

Η εκτέλεση της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως 

κατόπιν έγγραφης συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων σύμφωνα με τους όρους του 

άρθρου 132 του Ν.4412/2016 

 

11. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η διάρκεια της ύμβασης ορίζεται για την ανωτέρω προμήθεια από την υπογραφή της και 

έως 31/12/2019. 

ε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συμβατικού όρου επιβάλλονται, στον προμηθευτή, οι 

προβλεπόμενες, από το Ν. 4412/2016, κυρώσεις.  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. 

 

12. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί 

με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να 

έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

ε περίπτωση που τα είδη της ανωτέρω προμήθειας παρουσιάσουν αποκλίσεις από τις 

Σεχνικές προδιαγραφές – Ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς και σε περίπτωση φθοράς ή 
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ελαττώματος ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δέσμευση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (15) 

ημερών χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.    

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, πλην όσων 

έχει δηλώσει στην προσφορά του, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. ε 

περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κτλ ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 

στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.  

ε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή 

υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. 

Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει υπέρ της τράπεζας το εκχωρούμενο 

τίμημα η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως τράπεζας. Ο 

Ανάδοχος σε οποιαδήποτε παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της Διακήρυξης ή 

της προσφοράς του, έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε 

θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και 

αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 

από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας.  ε περίπτωση που ο Ανάδοχος 

είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οποιαδήποτε από 

τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω 

ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

13. ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των ιδιοτήτων των υπό προμήθεια ειδών με τους 

όρους της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι: 

Α) τα Δείγματα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης: 

Για τη διενέργεια των ελέγχων, στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, οι 

υποψήφιοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ως δείγμα τα είδη που θα 

τους ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης του διαγωνισμού διενεργεί μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία, 

ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου είδους και η συμφωνία του με 

τις τεχνικές προδιαγραφές. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται κατόπιν των ελέγχων να 

απορρίψει δείγματα τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα.  

 

Β) Κατά την παραλαβή:   

Οι παραπάνω έλεγχοι (μακροσκοπικός έλεγχος και πρακτική δοκιμασία) διενεργούνται και 

από την Επιτροπή Παραλαβής πριν την οριστική παραλαβή των παραδιδόμενων ποσοτήτων 

Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή Παραλαβής το εξετάζει ως ανωτέρω, ώστε να διαπιστωθεί η 
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καταλληλότητα του προσφερόμενου είδους και η συμφωνία του με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. ε περίπτωση που τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν είναι τα επιθυμητά, 

τότε η παραδιδόμενη ποσότητα απορρίπτεται και αντικαθίσταται σύμφωνα με το άρθρο 208 

του Ν.4412/2016. 

 

14. ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Σο χρονικό διάστημα προμήθειας των μελανιών, αφορά στο διάστημα, από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η 

οποία θα γίνεται εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και 

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 31/12/2019. 

Η παράδοση θα γίνεται σε χώρους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην έδρα κάθε 

Τπηρεσίας που θα υποδειχθεί  στον ανάδοχο από τον αρμόδιο υπάλληλο του 

Πανεπιστημίου. 

 

Οι παραδόσεις θα πρέπει να εκτελούνται το αργότερο εντός 5 ημερών από την ημερομηνία 

παραγγελίας των ειδών από το Πανεπιστήμιο.   

Η παραγγελία για κάθε σταδιακή παράδοση ειδών θα γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο του 

Πανεπιστημίου μετά από τηλεφωνική επικοινωνία η οποία θα επιβεβαιώνεται εγγράφως με 

fax ήemail.  

Για την παραλαβή των ειδών θα συντάσσονται προσωρινά πρωτόκολλα παραλαβής τα 

οποία θα υπογράφονται αρμοδίως από τις επιτροπές που έχουν οριστεί για τον λόγο αυτό. Η 

ολοκλήρωση της παραλαβής θα ολοκληρώνεται με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 

οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής. 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να δέχεται εντολές μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του 

Πανεπιστημίου που θα του υποδειχθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η μεταφορά 

και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του Αναδόχου. 

Σα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.   

 

Tο Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από 

τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά των υλικών. Όλα τα 

προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή, μέχρι της 

οριστικής παραλαβής τους.  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Πανεπιστήμιο τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα για την ημερομηνία που προτίθεται να πραγματοποιήσει την παράδοση. 

Κατά την παράδοση των ειδών ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει αναλυτικό κατάλογο 

των ειδών, τα οποία θα εξεταστούν από αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Πανεπιστημίου η 

οποία θα ελέγξει την συμφωνία τους με τις Σεχνικές Προδιαγραφές και την αντιστοιχία τους 
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με την προσφορά του αναδόχου και θα συντάξει σχετικό πρακτικό οριστικής παραλαβής, 

εντός εύλογου χρόνου από την ημερομηνία παράδοσης κατά την αγαθή κρίση του φορέα.  

 

ε περίπτωση επανειλημμένων περιστατικών καθυστέρησης στην παράδοση ή παράδοσης 

χαμηλής ποιότητας αναλωσίμων, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον 

Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016.   

 

15. ΠΛΗΡΨΜΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των νόμιμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής 

και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. 

Σα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο οικονομικό φορέα. 

Ο εκτελωνισμός η μεταφορά η ασφάλεια οι δασμοί, οι φόροι κλπ βαρύνουν τον ανάδοχο 

οικονομικό φορέα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων του να επισυνάπτει, το δελτίο 

αποστολής. 

Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με τις αρμόδιες 

Τπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου(Σμήμα Προμηθειών)  ώστε να 

διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. Σο συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί 

σε Ευρώ (€). Σραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

16.  ΕΝΣΑΕΙ 

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων 

(60.000,00) ευρώ χωρίς Υ.ΠΑ., σε περίπτωση ένστασης  κατά πράξης ή παράληψης της 

αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από 

τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης 

υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος 

από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗ ή την αποστολή της πρόσκλησης, 

κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός 

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

απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης της 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, Σο παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο. Σο παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
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3. Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει 

την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Γενικότερα, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις 

του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019.  

 

17. ΚΡΑΣΗΕΙ – ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΙ 

 

Σον Ανάδοχο βαρύνουνόλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία  με την επιφύλαξη της οποιασδήποτε μεταβολής της. Ο Υ.Π.A. βαρύνει 

το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 

18. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν από την Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και 

Προγραμματισμού –Σμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σηλέφωνα 

2610369416 & 2610369419, τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα,  μέχρι και την προηγούμενη 

εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. 

Για πληροφορίες-διευκρινήσεις, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλ. 2710/372111 & 2710/372134 

Διευκρινίσεις που δίνονται αυτοβούλως από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη 

του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή 

μετά από έγγραφο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ημειώνεται ότι, από τις 

διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.   

Σο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 

αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών 

μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών. Σο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν έχει υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του 

προσωπικού του αναδόχου.   

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη 

και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Υακέλων, Προσφοράς κλπ. 

Σο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και 

δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική 

διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του 

λόγου στους υποψηφίους.   

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών 
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κ.τ.λ.) καθώς και των διατάξεων του Ν.4412/2016 (κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. . 

Συχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο μπορεί να γίνει σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις.  

 Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης, οιουδήποτε 

δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη 

γραπτή συγκατάθεση των συμβαλλόμενων.  

 Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη 

σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στηνΣρίπολη αρμόδια 

δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α 

ΟΜΑΔΑ:  1 ΚΑΛΑΜΑΣΑ 
 

Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜΑ- 

ΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ 

1 KYOCERA M2035DN ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 7.200 5 76,61 € 383,05 € ΙΣΤΟΙΑΣ 

2 KYOCERA FS-1120D ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 1 52,42 € 52,42 € ΙΣΤΟΙΑΣ 

3 RICOH AFICIO MP2000LNZ ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 1 56,45 € 56,45 € ΙΣΤΟΙΑΣ 

4 XEROX PHASER 6125 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.000 2 58,87 € 117,74 € ΙΣΤΟΙΑΣ 

5 XEROX PHASER 6125 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 1.000 2 58,87 € 117,74 € ΙΣΤΟΙΑΣ 

6 XEROX PHASER 6125 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 1.000 1 58,87 € 58,87 € ΙΣΤΟΙΑΣ 

7 XEROX PHASER 6125 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 1.000 1 58,87 € 58,87 € ΙΣΤΟΙΑΣ 

8 XEROX PHASER 3250 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.500 2 88,71 € 177,42 € ΙΣΤΟΙΑΣ 

9 EPSON L210 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.000 1 5,24 € 5,24 € ΙΣΤΟΙΑΣ 

10 EPSON L210 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 2.000 1 5,24 € 5,24 € ΙΣΤΟΙΑΣ 

11 EPSON L210 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 2.000 1 5,24 € 5,24 € ΙΣΤΟΙΑΣ 

12 EPSON L210 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 2.000 1 5,24 € 5,24 € ΙΣΤΟΙΑΣ 

13 CANON PRIMA MG 2550S ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 400 1 18,55 € 18,55 € ΙΣΤΟΙΑΣ 

14 CANON PRIMA MG 2550S ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ COLOUR 4.000 1 18,55 € 18,55 € ΙΣΤΟΙΑΣ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α. 1.080,62 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ με Φ.Π.Α. 1.339,97 € 
 

15 xeroxphaser 3250 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.500 1 88,71 € 88,71 € ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

16 xeroxphaser 3600 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 7.000 1 150,00 € 150,00 € ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

17 Canon MX395 inkjet ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 600 23 13,71 € 315,33 € ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

18 Canon MX395 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ COLOUR 400 2 16,94 € 33,88 € ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

19 XeroxCopycentre C123 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 30.000 1 60,48 € 60,48 € ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

20 RICOH Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 2 29,84 € 59,68 € ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
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Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜΑ- 

ΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ 

21 ICOH Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 9.500 1 85,48 € 85,48 € ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

22 RICOH Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 9.500 1 85,48 € 85,48 € ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

23 RICOH Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 9.500 1 85,48 € 85,48 € ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

24 Samsung CLP-775ND ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 7.000 1 85,48 € 85,48 € ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

25 Samsung CLP-775ND ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 7.000 1 116,94 € 116,94 € ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

26 samsung CLP-775ND ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 7.000 1 116,94 € 116,94 € ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

27 Samsung CLP-775ND ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 7.000 1 116,94 € 116,94 € ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α. 1.400,81 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ με Φ.Π.Α. 1.737,00 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ ομάδασ χωρίσ Φ.Π.Α. 2.481,43 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ ομάδασ με Φ.Π.Α. 3.076,97 € 
 

  

 

       

ΟΜΑΔΑ: 2 ΣΡΙΠΟΛΗ 

Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜΑ- 

ΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ 

28 LASER JET PRO400 (m451dn)HP ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.200 3 79,18 € 237,54 € ΟΙΚ. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

29 LASER JET PRO400 HP ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 2.600 2 111,00 € 222,00 € ΟΙΚ. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

30 LASER JET PRO400 HP ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 2.600 2 111,00 € 222,00 € ΟΙΚ. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

31 TONER LASER JET PRO400 HP ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 2.600 2 111,00 € 222,00 € ΟΙΚ. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

32 HP LASER JET MFP277n ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.500 1 62,58 € 62,58 € ΟΙΚ. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

33 HP LASER JET MFP277n ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 1.400 1 73,88 € 73,88 € ΟΙΚ. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

34 HP LASER JET MFP277n ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 1.400 1 73,88 € 73,88 € ΟΙΚ. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 
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Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜΑ- 

ΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ 

35 HP LASER JET MFP277n ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAJENTA 1.400 1 73,88 € 73,88 € ΟΙΚ. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

36 HP COLOUR LASER JET M252DW ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.500 1 62,58 € 62,58 € ΟΙΚ. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

37 HP COLOUR LESER JET M252DW ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 1.400 1 73,88 € 73,88 € ΟΙΚ. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

38 HP COLOUR LESER JET M252DW ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 1.400 1 73,88 € 73,88 € ΟΙΚ. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

39 HP COLOUR LESER JET M252DW ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAJENTA 1.400 1 73,88 € 73,88 € ΟΙΚ. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

40 HP LASER JET PRO400(M401dn) ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.200 1 79,18 € 79,18 € ΟΙΚ. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α. 1.551,16 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ με Φ.Π.Α. 1.923,44 € 
 

41 HP LaserJet P2055dn  CE505A ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.300 4 28,15 € 112,60 € ΡΛΗ. & ΤΗΛΕΡ. 

42 HP LaserJet CP1025nw color CE310A ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 1.200 4 23,31 € 93,24 € ΡΛΗ. & ΤΗΛΕΡ. 

43 HP LaserJet CP1025nw color  CE310A ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 1.200 4 23,31 € 93,24 € ΡΛΗ. & ΤΗΛΕΡ. 

44 HP LaserJet CP1025nw color  CE310A ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 1.200 4 23,31 € 93,24 € ΡΛΗ. & ΤΗΛΕΡ. 

45 HP LaserJet CP1025nw color  CE310A ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.200 5 23,31 € 116,55 € ΡΛΗ. & ΤΗΛΕΡ. 

46 HP Laserjet Pro MFP M127 fn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.500 5 43,06 € 215,30 € ΡΛΗ. & ΤΗΛΕΡ. 

47 SamsungXpress M2675 FN ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.000 5 49,11 € 245,55 € ΡΛΗ. & ΤΗΛΕΡ. 

48 Ricohfax 3320L G3 ΦΑΞ BLACK 2.600 4 57,18 € 228,72 € ΡΛΗ. & ΤΗΛΕΡ. 

49 HP color lasejet CP 4005n ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 7.500 2 34,58 € 69,16 € ΡΛΗ. & ΤΗΛΕΡ. 

50 HP color lasejet CP 4005n ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 7.500 2 34,58 € 69,16 € ΡΛΗ. & ΤΗΛΕΡ. 

51 HP color lasejet CP 4005n ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 7.500 2 34,58 € 69,16 € ΡΛΗ. & ΤΗΛΕΡ. 

52 Lexmark E321/E323 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.000 1 29,00 € 29,00 € ΡΛΗ. & ΤΗΛΕΡ. 

53 HP color lasejet CP 4005n ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 7.500 2 34,58 € 69,16 € ΡΛΗ. & ΤΗΛΕΡ. 

54 Ricoh Aficio 6500 MP - toner MP 9002 ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ ΜΗΧ BLACK 10.000 4 63,71 € 254,84 € ΡΛΗ. & ΤΗΛΕΡ. 

55 HP Laserjet P3015 -Toner HP 12L ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 6.000 2 116,92 € 233,84 € ΡΛΗ. & ΤΗΛΕΡ. 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α. 1.992,76 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ με Φ.Π.Α. 2.471,02 € 
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Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜΑ- 

ΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ 

56 hplaserjet P 1005 35A ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.500 5 21,69 € 108,45 € ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ 

57 konicaminoltabizhub 368 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 28.000 3 31,60 € 94,80 € ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ 

58 samsung M2825 ND ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.200 3 48,39 € 145,17 € ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ 

59 hplaserjetpro 400M ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.700 3 34,60 € 103,80 € ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ 

60 lexmark MS 417 dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 8.500 3 32,26 € 96,78 € ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ 

61 hplaserjet 1020 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.000 20 21,69 € 433,80 € ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ 

62 hplazerJet 1018 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.000 5 21,69 € 108,45 € ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ 

63 samsung CLP412N ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 1 47,63 € 47,63 € ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ 

64 lexmark MS 417 dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 8.500 5 120,97 € 604,85 € ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

65 ricoh MP 2501 sp ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

230GR 
NET 

WEIGHT/ 
9.000 

ςελίδεσ 

8 20,16 € 161,28 € ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

66 hplazerJet 1018 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.000 5 21,69 € 108,45 € ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

67 RICOH 2001SP ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 9.000 4 17,74 € 70,96 € ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

68 hplazerJet 500 color M551 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 507Α CYAN 5.500 1 123,39 € 123,39 € ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

69 hplazerJet 500 color M551 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 507Α  YELLOW 5.500 2 123,39 € 246,78 € ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

70 hplazerJet 500 color M551 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
507Α 
MAGENTA 

5.500 2 123,39 € 246,78 € ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

71 Aficio MPC2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 5 43,55 € 217,75 € ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟ 

72 Aficio MPC2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 10.000 2 75,81 € 151,62 € ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟ 

73 Aficio MPC2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 10.000 2 75,81 € 151,62 € ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟ 

74 Aficio MPC2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 10.000 2 75,81 € 151,62 € ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α. 3.373,98 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ με Φ.Π.Α. 4.183,74 € 
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Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜΑ- 

ΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ 

75 HP P2055 / HP Laserjet CE505XD ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.300 4 64,00 € 256,00 € ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

76 Lexmark CS417DN / 71B2HK0 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 6.000 3 100,00 € 300,00 € ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

77 Lexmark CS417DN / 71B20Y0 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 3.500 3 88,00 € 264,00 € ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

78 Lexmark CS417DN / 71B20M0 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 3.500 3 88,00 € 264,00 € ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

79 Lexmark CS417DN / 71B20C0 ΡΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BLUE 3.500 3 88,00 € 264,00 € ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

80 Lexmark CX417de / 71B20C0 ΡΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BLUE 3.500 2 88,00 € 176,00 € ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

81 Lexmark CX417de / 71B2HK0 ΡΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BLACK 6.000 2 100,00 € 200,00 € ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

82 Lexmark CX417de / 71B20Y0 ΡΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ YELLOW 3.500 2 88,00 € 176,00 € ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

83 Lexmark CS417DN / 71B20M0 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 3.500 2 88,00 € 176,00 € ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

84 
Panasonic DP-MB537 / DQ-TCD025X 
BL DP-MB537/DP-MB545 

ΡΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BLACK 25.000 2 79,00 € 158,00 € ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

85 Ricoh MP2501SP ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ BLACK 9.000 4 28,00 € 112,00 € ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

86 
Ricoh 1195L / RICOH TYPE 1195E 
TONER CTG 

ΦΑΞ BLACK 2.600 1 80,00 € 80,00 € ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

 
υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 2.426,00 

 

 
υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ με Φ.Π.Α 3.008,24 

 
87 HP CP1025 LASERJET- HP CE311A CY ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.000 1 60,48 € 60,48 € Δ/ΝΣΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

88 HP LASERJET P1102 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.600 2 72,58 € 145,16 € Δ/ΝΣΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

89 DELL E 515 DW ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.600 5 36,29 € 181,45 € Δ/ΝΣΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

90 RICOH MP 2501SP ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 9.000 6 24,19 € 145,14 € Δ/ΝΣΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

91 AFICIO RICOH MP 2000 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 9.000 2 52,42 € 104,84 € Δ/ΝΣΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 637,07 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ με Φ.Π.Α 789,97 € 
 

92 Ecosys P6021dn TK -580k ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.500 2 84,68 € 169,36 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΡΗ. 

93 Ecosys P6021dn TK -580k ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 2.800 2 84,68 € 169,36 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΡΗ. 

94 Ecosys P6021dn TK -580k ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 2.800 2 84,68 € 169,36 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΡΗ. 
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Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜΑ- 

ΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ 

95 Ecosys P6021dn TK -580k ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 2.800 2 84,68 € 169,36 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΡΗ. 

96 Work Force Pro WF5620 RP-E-7901 BK ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 42ML 2 44,35 € 88,70 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΡΗ. 

97 Work Force Pro WF5620 RP-E-7902 C ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 19ML 2 44,35 € 88,70 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΡΗ. 

98 Work Force Pro WF5620 RP-E-7903M ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MANGENTA 19ML 2 44,35 € 88,70 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΡΗ. 

99 Work Force Pro WF5620 RP-E-7904Y ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 19ML 2 44,35 € 88,70 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΡΗ. 

100 Aficio MP 2000 ΦΑΞ BLACK 415gr/5000 2 56,45 € 112,90 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΡΗ. 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α. 1.145,14 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ με Φ.Π.Α. 1.419,97 € 
 

101 kyoceraecosys M 2540dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 7.200 3 59,85 € 179,55 € ΕΛΚΕ 

102 SAMSUNG ML 3710 ND ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 3 120,97 € 362,91 € ΕΛΚΕ 

103 KYOCERA 3500i TASKalfa ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 35.000 3 120,97 € 362,91 € ΕΛΚΕ 

104 hplaserjet P3015 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 4.000 3 116,94 € 350,82 € ΕΛΚΕ 

105 CANON LASER imageRUNNER 2530i ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 14.600 5 36,29 € 181,45 € ΕΛΚΕ 

106 XEROX LASER WorkCentre 3315 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 5.000 2 104,84 € 209,68 € ΕΛΚΕ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α. 1.647,32 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ με Φ.Π.Α. 2.042,68 € 
 

107 Hp LaserJet M1212nf MFP / HP 85A ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.600 2 72,58 € 145,16 € ΚΕΣΑΡΤ 

108 HP Laserjet 4250dn / Q5942XCU ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 1 40,32 € 40,32 € ΚΕΣΑΡΤ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α. 185,48 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ με Φ.Π.Α. 230,00 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ ομάδασ χωρίσ Φ.Π.Α. 12.958,91 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ ομάδασ με Φ.Π.Α. 16.069,05 € 
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Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜΑ- 

ΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ 

ΟΜΑΔΑ:  3 ΠΑΡΣΗ 

109 ricoh MP 5000 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 30.000 2 65,32 € 130,64 € ΤΟΔΑ 

110 ricoh 2015 – 2018 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 60.000 4 18,55 € 74,20 € ΤΟΔΑ 

111 HP 1320 BLK ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 3 24,19 € 72,57 € ΤΟΔΑ 

112 Epson M1200 BLK ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.800 3 28,23 € 84,69 € ΤΟΔΑ 

113 TRIUMPH ADLER  LP4240 TK 130 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 15.000 1 40,32 € 40,32 € ΤΟΔΑ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α. 402,42 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ με Φ.Π.Α. 499,00 € 
 

114 Canon ir1133A ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 6.500 4 16,13 € 64,52 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

115 Lexmark mx310dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 7 16,13 € 112,91 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

116 Lexmark mx310dn drum ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
 

60.000 3 28,23 € 84,69 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

117 Konicabizhub 500 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 12.000 4 24,19 € 96,76 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

118 Ricoh sp311 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.500 3 24,19 € 72,57 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

119 HP 2645 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 360 4 8,06 € 32,24 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

120 HP 2645 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ COLOUR 200 4 8,06 € 32,24 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

121 Epson AL -M200 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 2 8,06 € 16,12 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

122 Samsung m2875 toner ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.000 8 9,68 € 77,44 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

123 Samsung m2875 drum ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
 

9.000 4 9,68 € 38,72 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

124 Lexmark e250dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.500 6 12,10 € 72,60 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

125 Lexmark e250dn drum ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
 

30.000 6 12,10 € 72,60 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

126 Konica c220 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 26.000 5 28,23 € 141,15 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

127 Konica c220 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 26.000 3 32,26 € 96,78 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

128 Konica c220 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ RED 26.000 3 32,26 € 96,78 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

129 Konica c220 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLUE 26.000 3 32,26 € 96,78 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
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Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜΑ- 

ΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ 

130 HP P2035n ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 4 9,68 € 38,72 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 1.243,62 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ με Φ.Π.Α 1.542,09 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ ομάδασ χωρίσ Φ.Π.Α. 1.646,04 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ ομάδασ με Φ.Π.Α. 2.041,09 € 
 

    

 

 

 

 

 

 

    

ΟΜΑΔΑ: 4 ΝΑΤΠΛΙΟ 

Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜΑ- 

ΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ 

131 Lexmark t430 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 12.000 6 161,29 € 967,74 € ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

132 Samsungclp 365 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.500 1 48,39 € 48,39 € ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

133 Samsungclp 365 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 1.000 1 48,39 € 48,39 € ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

134 Samsungclp 365 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLUE 1.000 1 48,39 € 48,39 € ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

135 Samsungclp 365 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ RED 1.000 1 48,39 € 48,39 € ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

136 Konica c3100p ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 5.000 4 13,71 € 54,84 € ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

137 Konica c3100p ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 5.000 2 22,58 € 45,16 € ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

138 Konica c3100p ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLUE 5.000 2 22,58 € 45,16 € ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

139 Konica c3100p ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ RED 5.000 2 22,58 € 45,16 € ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

140 Developineo 306 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 12.000 2 64,52 € 129,04 € ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 



ΑΔΑ: ΩΗΓΨ469Β7Δ-2ΜΥ
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Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜΑ- 

ΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ 

141 lexmark x204n ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2500 1 84,68 € 84,68 € ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

142 samsung m2875fd γνιςιο ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.000 1 72,58 € 72,58 € ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 1.637,92 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ με Φ.Π.Α 2.031,02 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ ομάδασ χωρίσ Φ.Π.Α. 1.637,92 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ ομάδασ με Φ.Π.Α. 2.031,02 € 
 

         
ΟΜΑΔΑ: 5 ΚΟΡΙΝΘΟ 

Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ 
ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜΑ- 

ΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ 

143 
Samsung MultiXpress K4350LX / HP 
MLT-D708S, ELS Black - 25K Pgsγια 
Samsung MultiXpress K4350LX 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 25.000 3 57,34 € 172,02 € 
 

144 RICOH C3004ex / MPC3004ex SP ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 29.500 2 65,73 € 131,46 € 
 

145 RICOH C3004ex / MPC3004ex SP ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 18.000 2 114,93 € 229,86 € 
 

146 RICOH C3004ex / MPC3004ex SP / Y ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 18.000 2 115,46 € 230,92 € 
 

147 RICOH C3004ex / MPC3004ex SP / C ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 18.000 2 114,93 € 229,86 € 
 

148 Aficio Laser Printer SP 5100N ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 20.000 2 197,39 € 394,78 € 
 

149 XeroxWorkcentre 4150 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 20.000 3 65,32 € 195,96 € 
 

150 OKI ES 4132DN Laser / N22500B ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 12.000 1 151,61 € 151,61 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α. 1.736,47 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ με Φ.Π.Α. 2.153,22 € 
 

151 HP Laserjet 1320 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 6.000 4 153,23 € 612,92 € ΚΕΡ 
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Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜΑ- 

ΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ 

152 HP laserjet P1505N ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.000 2 63,71 € 127,42 € ΚΕΡ 

153 LEXMARK MS610dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 5000 5 120,16 € 600,80 € ΚΕΡ 

154 HP Officejet 7110 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1000 (XL) 1 49,19 € 49,19 € ΚΕΡ 

155 Aficio MPC2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 8 43,55 € 348,40 € ΚΕΡ 

156 Aficio MPC2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 10.000 1 81,45 € 81,45 € ΚΕΡ 

157 Aficio MPC2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 10.000 1 81,45 € 81,45 € ΚΕΡ 

158 Aficio MPC2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 10.000 1 75,81 € 75,81 € ΚΕΡ 

159 Aficio MP3352SP ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 11.000 4 23,39 € 93,56 € ΚΕΡ 

160 Ricoh SP220SFNw ΦΑΞ BLACK 2.600 1 68,55 € 68,55 € ΚΕΡ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α. 2.139,55 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ με Φ.Π.Α. 2.653,04 € 
 

161 Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 21 43,55 € 914,55 € ΜΟΔΙΡ 

162 Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 10.000 3 75,81 € 227,43 € ΜΟΔΙΡ 

163 Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 10.000 3 75,81 € 227,43 € ΜΟΔΙΡ 

164 Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 10.000 3 75,81 € 227,43 € ΜΟΔΙΡ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α. 1.596,84 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τμήματοσ με Φ.Π.Α. 1.980,08 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ ομάδασ χωρίσ Φ.Π.Α. 5.472,86 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ ομάδασ με Φ.Π.Α. 6.786,35 € 
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ΟΜΑΔΑ: 6 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 

Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜΑ- 

ΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ 

165 Ricoh 842061 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 8 31,45 € 251,60 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

166 Ricoh 842064 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 9.500 2 87,90 € 175,80 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

167 Ricoh 842063 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 9.500 2 84,68 € 169,36 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

168 Ricoh 841507 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 9.500 2 84,68 € 169,36 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

169 RICOH TONER TYPE C4500E ΓΙΑ MP C3500/AD/C4500/AD ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 17.000 1 75,93 € 75,93 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

170 RICOH TONER TYPE C4500E ΓΙΑ MP C3500 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 23.000 1 42,52 € 42,52 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

171 RICOH TONER TYPE C4500E ΓΙΑ MP C3500/AD/C4500/AD ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 17.000 1 75,04 € 75,04 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

172 RICOH TONER TYPE C4500E ΓΙΑ MP C3500/AD/C4500/AD ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 17.000 1 75,93 € 75,93 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

173 HP No.49A  2.5K (Q5949A) ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 1 84,68 € 84,68 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

174 CANON LPB 5050 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.300 1 52,82 € 52,82 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

175 CANON LPB 5050 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 1.500 1 48,95 € 48,95 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

176 CANON LPB 5050 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 1.500 1 48,95 € 48,95 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

177 CANON LPB 5050 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 1.500 1 48,95 € 48,95 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

178 Ricoh 884205 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 20.000 3 96,77 € 290,31 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

179 Ricoh 884208 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 15.000 2 137,10 € 274,20 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

180 Ricoh 884207 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 15.000 2 137,10 € 274,20 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

181 Ricoh 884206 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 15.000 2 137,10 € 274,20 € Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ ομάδασ χωρίσ Φ.Π.Α. 2.432,80 € 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ ομάδασ με Φ.Π.Α. 3.016,67 € 
 

         
υνολικόσ προχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Π.Α. 26.629,96 € 

 
υνολικόσ προχπολογιςμόσ με Φ.Π.Α. 33.021,15 € 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Α. Γενικοί όροι: 

1. Πλα τα προςφερόμενα είδθ κα είναι γνιςια αντιπροςωπείασ – αυκεντικά προϊόντα των 

καταςκευαςτριών εταιρειών των μθχανθμάτων (original) ι ιςοδφναμα (ςυμβατά ι 

ανακαταςκευαςμζνα). 

2. Θα πρζπει να πλθροφν πλιρωσ τισ προδιαγραφζσ του κάκε μθχανιματοσ. 

3. Να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα και ςε άριςτθ κατάςταςθ. 

4. Να μθν είναι αναγομωμζνα (REFILLED). 

5. Τα τόνερ απαραιτιτωσ να είναι εςωτερικά ςυςκευαςμζνα αεροςτεγώσ.  

6. Η εξωτερικι ςυςκευαςία να φζρει τοποκετθμζνουσ κωδικοφσ αναγνώριςθσ (barcode) κακώσ και 

ευκρινώσ τον τφπο του εκτυπωτι για τον οποίο προορίηονται και θ θμερομθνία λιξθσ.  

7. Απαιτείται πιςτοποίθςθ ISO 9001 του καταςκευαςτι κακώσ και βεβαίωςθ του καταςκευαςτι ότι τα 

προϊόντα του, είναι καταςκευαςμζναςφµφωνα µε τισ ςχετικζσ με κάκε είδοσ προδιαγραφζσ DIN 33870 

και DIN 33871 ι ιςοδφναµεσ ι  νεώτερεσ. 

8. να εκτυπώνουν, κατ’ ελάχιςτον, τον αναγραφόμενο ςτον ανωτζρω πίνακα αρικμό ςελίδων,  

9. να ζχουν προςτατευτικό κάλυμμα κεφαλισ, το οποίο κα αφαιρείται πριν από τθ χριςθ, 

10. οι εςωτερικζσ ςυςκευαςίεσ να είναι αεροςτεγείσ και  ςτισ εξωτερικζσ ςυςκευαςίεσ να αναγράφονται, 

ςτθν ελλθνικι ι ςτθν αγγλικι γλώςςα: 

o ο τφποσ μθχανιματοσ για τον οποίο προορίηονται 

o θ θμερομθνία λιξθσ και/ι θ θμερομθνία καταςκευισ, 

11. θ θμερομθνία λιξθσ να είναι τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια μετά τθν θμερομθνία παράδοςθσ, 

12. ο προμθκευτισ οφείλει,  πριν τθν παράδοςθ, να προςκομίςει βεβαίωςθ  του επίςθμου διανομζα 

ςχετικά με τθ γνθςιότθτα/αυκεντικότθτα των υπό προμικεια υλικών/toner, τα οποία κα παραδοκοφν ςτο 

πλαίςιο  τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ςτο  Υπουργείο Εςωτερικών, 

13. ο προμθκευτισ οφείλει να παρζχει εγγφθςθ αντικατάςταςθσ ελαττωματικών προϊόντων και εγγφθςθ 

ποιότθτασ, ώςτε να διαςφαλίηεται θ καλι λειτουργία τθσ ςυςκευισ. Στο πλαίςιο του όρου αυτοφ ο 

προμθκευτισ ζχει τθ δυνατότθτα, εντόσ δζκα εργάςιμων θμερών από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να 

προχωριςει ςε ζλεγχο των μθχανθμάτων, χωρίσ πρόςθετο κόςτοσ για το Πανεπιςτήμιο. 

14. Εφόςον κάποια από τα προςφερόμενα ιδθ αποδειχκεί ελαττωματικό κα αντικαταςτακεί άμεςα με νζο. 

Αν αποδειχκοφν ελαττωματικά περιςςότερο από το 10% τθσ ποςότθτασ του ςυγκεκριμζνου κωδικοφ, κα 

αντικαταςτακεί άμεςα όλθ θ ποςότθτα του ςυγκεκριμζνου κωδικοφ, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ του 

φορζα. 

15. Oι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986/Α΄75 ςτθν οποία κα 
δθλώνουν ότι: 

α)  εφόςον κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ αποδειχτεί είτε ελαττωματικό, είτε εκτυπώςει 
αρικμό ςελίδων λιγότερο από το 80% του εκτιμώμενου αρικμοφ εκτυπωμζνων ςελίδων που αναφζρει 
θ καταςκευάςτρια εταιρεία, κα αντικαταςτακεί άμεςα με νζο αρίςτθσ ποιότθτασ. 
β)  ςε περίπτωςθ που ςτθ ςυςκευι που κα τοποκετθκεί το μελάνι προκλθκεί βλάβθ εξαιτίασ του 
μελανιοφ, κα αναλάβουν εξ ολοκλιρου τθν επιςκευι ι ακόμα και τθν αντικατάςταςθ τθσ ςυςκευισ, 
χωρίσ περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου. 
γ) παρζχουν εγγυιςεισ καλισ λειτουργίασ, τουλάχιςτον  δφο (2) ζτθ, από τθν θμερομθνία 
παράδοςισ τουσ 



ΑΔΑ: ΩΗΓΨ469Β7Δ-2ΜΥ



 

50/102 

 

δ)  (ςε περίπτωςθ αυκεντικών προϊόντων) ότι τα προςφερόμενα είναι τα γνιςια εργοςταςιακά 
μελάνια, ότι προζρχονται από τισ εταιρείεσ καταςκευισ των μθχανθμάτων που κα τοποκετθκοφν, 
κακώσ επίςθσ ότι είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. 
 

Β. Για τα ιςοδφναμα μελάνια (ςυμβατά ι ανακαταςκευαςμζνα), πλζον των προδιαγραφών 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8,9,10,11,12,13,14,15α,15β & 15γ τθσ παραγράφου Α του Ραραρτιματοσ Β: 

1. απαιτείται ζγγραφθ βεβαίωςθ από τον καταςκευαςτι των αντίςτοιχων μελανιών ι τον επίςθμο 

αντιπρόςωπο τουσ ςτθν Ελλάδα, ότι τα προςφερόμενα ιςοδφναμα μελάνια είναι κατάλλθλα προσ 

χριςθ για τουσ εκτυπωτζσ για τουσ οποίουσ προορίηονται. 

2. απαιτείται ζγγραφθ βεβαίωςθ του καταςκευαςτι για τον αρικμό ςελίδων που τυπώνει το αναλώςιμο 

βάςει ΙSO/ΙΕC19752 ι ΙSO/ΙΕC19798 (τα ςυγκεκριμζνα πρότυπα πιςτοποιοφν τον αρικμό των ςελίδων 

που εκτυπώνει ζνα αναλώςιμο). Η ποιότθτα εκτφπωςθσ κακώσ και ο αρικμόσ εκτυπώςεων του 

ιςοδφναμου (ςυμβατοφ ι ανακαταςκευαςμζνου) πρζπει να ςυμφωνοφν με τισ προδιαγραφζσ του 

αντίςτοιχου γνιςιου (original) υλικοφ του καταςκευαςτι. 

3. απαιτείται διλωςθ των ςυμμετεχόντων ότι τα προςφερόμενα είδθ κα ζχουν θμερομθνία λιξθσ 

τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ μετά τθν θμερομθνία παράδοςθσ. 

 

Γ.Διευκρινίηεται ότι τα αναγομωμζνα μελάνια δεν κεωροφνται ιςοδφναμα/ςυμβατά. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ -  ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ για την Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχ/των για τισ ανάγκεσ του 

Πανεπιςτημίου Πελοποννήςου για το οικ. ζτοσ 2019, αριθ. Διακ. 8/2019 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ  

ΣΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  

ΑΦΜ – ΔOY  

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ  

Α.Δ.Σ. (Νομίμου εκπροςώπου)  

Τπεφθυνοσ Επικοινωνίασ  

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α/
Α 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Πλα τα προςφερόμενα είδθ κα είναι γνιςια αντιπροςωπείασ – αυκεντικά προϊόντα των 
καταςκευαςτριών εταιρειών των μθχανθμάτων (original) ι ιςοδφναμα (ςυμβατά ι 
ανακαταςκευαςμζνα). 

  

2 Θα πρζπει να πλθροφν πλιρωσ τισ προδιαγραφζσ του κάκε μθχανιματοσ.   

3 Να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα και ςε άριςτθ κατάςταςθ.   

4 Να μθν είναι αναγομωμζνα (REFILLED).   

5 Τα τόνερ απαραιτιτωσ να είναι εςωτερικά ςυςκευαςμζνα αεροςτεγώσ.   

6 Η εξωτερικι ςυςκευαςία να φζρει τοποκετθμζνουσ κωδικοφσ αναγνώριςθσ (barcode) 

κακώσ και ευκρινώσ τον τφπο του εκτυπωτι για τον οποίο προορίηονται και θ θμερομθνία 

λιξθσ. 

  

7 Απαιτείται πιςτοποίθςθ ISO 9001 του καταςκευαςτι κακώσ και βεβαίωςθ του 

καταςκευαςτι ότι τα προϊόντα του, είναι καταςκευαςµζναςφµφωνα µε τισ ςχετικζσ με 

κάκε είδοσ προδιαγραφζσ DIN 33870 και DIN 33871 ι ιςοδφναµεσ ι  νεώτερεσ. 

  

8 να εκτυπώνουν, κατ’ ελάχιςτον, τον αναγραφόμενο ςτον ανωτζρω πίνακα αρικμό 

ςελίδων. 

  

9 να ζχουν προςτατευτικό κάλυμμα κεφαλισ, το οποίο κα αφαιρείται πριν από τθ χριςθ.   

10 οι εςωτερικζσ ςυςκευαςίεσ να είναι αεροςτεγείσ και  ςτισ εξωτερικζσ 

ςυςκευαςίεσ να αναγράφονται, ςτθν ελλθνικι ι ςτθν αγγλικι γλώςςα: 

 ν ηύπνο κεραλήκαηνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη 

 ε εκεξνκελία ιήμεο θαη/ή ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο 

  

11 θ θμερομθνία λιξθσ να είναι τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια μετά τθν θμερομθνία 

παράδοςθσ. 

  

12 ο προμθκευτισ οφείλει,  πριν τθν παράδοςθ, να προςκομίςει βεβαίωςθ  του επίςθμου 

διανομζα ςχετικά με τθ γνθςιότθτα/αυκεντικότθτα των υπό προμικεια υλικών/toner, τα 

οποία κα παραδοκοφν ςτο πλαίςιο  τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ςτο  Υπουργείο 

Εςωτερικών. 

  

13 ο προμθκευτισ οφείλει να παρζχει εγγφθςθ αντικατάςταςθσ ελαττωματικών προϊόντων 

και εγγφθςθ ποιότθτασ, ώςτε να διαςφαλίηεται θ καλι λειτουργία τθσ ςυςκευισ. Στο 

πλαίςιο του όρου αυτοφ ο προμθκευτισ ζχει τθ δυνατότθτα, εντόσ δζκα εργάςιμων 

θμερών από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να προχωριςει ςε ζλεγχο των μθχανθμάτων, 

  



ΑΔΑ: ΩΗΓΨ469Β7Δ-2ΜΥ



 

52/102 

 

χωρίσ πρόςθετο κόςτοσ για το Πανεπιςτήμιο. 

14 Εφόςον κάποια από τα προςφερόμενα ιδθ αποδειχκεί ελαττωματικό κα αντικαταςτακεί 

άμεςα με νζο. Αν αποδειχκοφν ελαττωματικά περιςςότερο από το 10% τθσ ποςότθτασ 

του ςυγκεκριμζνου κωδικοφ, κα αντικαταςτακεί άμεςα όλθ θ ποςότθτα του 

ςυγκεκριμζνου κωδικοφ, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ του φορζα. 

  

15 Oι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να προςκομίςουν υπεφθυνη δήλωςη του Ν. 

1599/1986/Α΄75 ςτην οποία θα δηλώνουν ότι: 

α) εφόςον κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ αποδειχτεί είτε ελαττωματικό, είτε 

εκτυπώςει αρικμό ςελίδων λιγότερο από το 80% του εκτιμώμενου αρικμοφ 

εκτυπωμζνων ςελίδων που αναφζρει θ καταςκευάςτρια εταιρεία, κα αντικαταςτακεί 

άμεςα με νζο αρίςτθσ ποιότθτασ. 

β) ςε περίπτωςθ που ςτθ ςυςκευι που κα τοποκετθκεί το μελάνι προκλθκεί βλάβθ 
εξαιτίασ του μελανιοφ, κα αναλάβουν εξ ολοκλιρου τθν επιςκευι ι ακόμα και τθν 
αντικατάςταςθ τθσ ςυςκευισ, χωρίσ περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του 
Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου. 

γ) παρζχουν εγγυιςεισ καλισ λειτουργίασ, τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ, από τθν θμερομθνία 

παράδοςισ τουσ. 

δ)  (ςε περίπτωςθ αυκεντικών προϊόντων) ότι τα προςφερόμενα είναι τα γνιςια 

εργοςταςιακά μελάνια, ότι προζρχονται από τισ εταιρείεσ καταςκευισ των 

μθχανθμάτων που κα τοποκετθκοφν, κακώσ επίςθσ ότι είναι καινοφργια και 

αμεταχείριςτα. 

  

Β. ΓΙΑ ΣΑ ΙΟΔΤΝΑΜΑ ΜΕΛΑΝΙΑ(ζπκβαηά ή αλαθαηαζθεπαζκέλα), πλέον των προδιαγραφών 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,9,10,11,12,13,14,15α,15β & 15γ της παραγράφοσ Α τοσ Παραρτήματος Β 
Α/
Α 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 απαιτείται ζγγραφθ βεβαίωςθ από τον καταςκευαςτι των αντίςτοιχων μελανιών ι τον 
επίςθμο αντιπρόςωπο τουσ ςτθν Ελλάδα, ότι τα προςφερόμενα ιςοδφναμα μελάνια είναι 
κατάλλθλα προσ χριςθ για τουσ εκτυπωτζσ για τουσ οποίουσ προορίηονται. 

  

2 απαιτείται ζγγραφθ βεβαίωςθ του καταςκευαςτι για τον αρικμό ςελίδων που τυπώνει το 

αναλώςιμο βάςει ΙSO/ΙΕC19752 ι ΙSO/ΙΕC19798 (τα ςυγκεκριμζνα πρότυπα πιςτοποιοφν 

τον αρικμό των ςελίδων που εκτυπώνει ζνα αναλώςιμο). Η ποιότθτα εκτφπωςθσ κακώσ 

και ο αρικμόσ εκτυπώςεων του ιςοδφναμου (ςυμβατοφ ι ανακαταςκευαςμζνου) πρζπει 

να ςυμφωνοφν με τισ προδιαγραφζσ του αντίςτοιχου γνιςιου (original) υλικοφ του 

καταςκευαςτι. 

  

3 απαιτείται διλωςθ των ςυμμετεχόντων ότι τα προςφερόμενα είδθ κα ζχουν θμερομθνία 
λιξθσ τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ μετά τθν θμερομθνία παράδοςθσ. 

  

ΓΓ.        Δηεπθξηλίδεηαη όηη, ηα αλαγνκσκέλα κειάληα δελ ζεσξνύληαη ηζνδύλακα/ζπκβαηά. 

 

  

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: ΩΗΓΨ469Β7Δ-2ΜΥ



 

53/102 

 

Δ.  ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ 

α/α 
ΜΟΝΣΕΛΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ 
ΕΙΔΟ  ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ 

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜ 

ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΓΝΗΙΟ/ 
ΙΟΔΤΝΑΜΟ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 KYOCERA M2035DN ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 7.200 5    

2 KYOCERA FS-1120D ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 1    

3 
RICOH AFICIO 
MP2000LNZ ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 10.000 1 
   

4 
XEROX PHASER 
6125 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 1.000 2 
   

5 
XEROX PHASER 
6125 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

YELLOW 1.000 2 
   

6 
XEROX PHASER 
6125 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

MAGENTA 1.000 1 
   

7 
XEROX PHASER 
6125 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

CYAN 1.000 1 
   

8 
XEROX PHASER 
3250 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 3.500 2 
   

9 EPSON L210 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.000 1    

10 EPSON L210 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 2.000 1    

11 EPSON L210 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 2.000 1    

12 EPSON L210 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 2.000 1    

13 
CANON PRIMA MG 
2550S ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 400 1 
   

14 
CANON PRIMA MG 
2550S ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

COLOUR 4.000 1 
   

15 xeroxphaser 3250 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.500 1    

16 xeroxphaser 3600 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 7.000 1    

17 Canon MX395 inkjet ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 600 23    

18 Canon MX395 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ COLOUR 400 2    

19 
XeroxCopycentre 
C123 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 30.000 1 
   

20 
RICOH Aficio MP 
C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 10.000 2 
   

21 
RICOH Aficio MP 
C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

CYAN 9.500 1 
   

22 
RICOH Aficio MP 
C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

MAGENTA 9.500 1 
   

23 
RICOH Aficio MP 
C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

YELLOW 9.500 1 
   

24 
Samsung CLP-
775ND ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 7.000 1 
   

25 
Samsung CLP-
775ND ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

CYAN 7.000 1 
   

26 
samsung CLP-
775ND ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

MAGENTA  7.000 1 
   

27 
Samsung CLP-
775ND ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

YELLOW 7.000 1 
   

28 
LASER JET PRO400 
(m451dn)HP  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

2.200 3 
   

29 
LASER JET PRO400 
HP ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 

2.600 2 
   

30 
LASER JET PRO400 

HP 
 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 2.600 2 
   

31 
TONER LASER JET 
PRO400 HP  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 

2.600 2 
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32 
HP LASER JET 
MFP277n  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

1.500 1 
   

33 
HP LASER JET 
MFP277n  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 

1.400 1 
   

34 
HP LASER JET 
MFP277n  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 

1.400 1 
   

35 
HP LASER JET 
MFP277n  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAJENTA 

1.400 1 
   

36 
HP COLOUR LASER 
JET M252DW  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

1.500 1 
   

37 
HP COLOUR LESER 
JET M252DW  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 

1.400 1 
   

38 
HP COLOUR LESER 
JET M252DW  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 

1.400 1 
   

39 
HP COLOUR LESER 
JET M252DW  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAJENTA 

1.400 1 
   

40 
HP LASER JET 
PRO400(M401dn) ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

2.200 1 
   

41 
HP LaserJet 
P2055dn  CE505A   ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

2.300 4 
   

42 

HP LaserJet 
CP1025nw color 
CE310A  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 

1.200 4 
   

43 

HP LaserJet 
CP1025nw color  
CE310A  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 

1.200 4 
   

44 

HP LaserJet 
CP1025nw color  
CE310A  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 

1.200 4 
   

45 

HP LaserJet 
CP1025nw color  
CE310A  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

1.200 5 
   

46 
HP Laserjet Pro MFP 
M127 fn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

1.500 5 
   

47 
SamsungXpress 
M2675 FN  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

3.000 5 
   

48 Ricohfax 3320L G3  ΦΑΞ BLACK 2.600 4    

49 
HP color lasejet CP 
4005n  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

7.500 2 
   

50 
HP color lasejet CP 
4005n  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 

7.500 2 
   

51 
HP color lasejet CP 
4005n  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 

7.500 2 
   

52 Lexmark E321/E323  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.000 1    

53 
HP color lasejet CP 
4005n  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 

7.500 2 
   

54 
Ricoh Aficio 6500 
MP - toner MP 9002  

ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 
ΜΗΧ BLACK 

10.000 4 
   

55 
HP Laserjet P3015 -
Toner HP 12L  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

6.000 2 
   

56 
Hplaserjet P 1005 
35A  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 1.500 5 
   

57 
konicaminoltabizhu
b 368  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 28.000 3 
   

58 samsung M2825 ND  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.200 3    

59 Hplaserjetpro 400M  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.700 3    

60 lexmark MS 417 dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 8.500 3    
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61 Hplaserjet 1020  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.000 20    

62 HplazerJet 1018 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.000 5    

63 samsung CLP412N ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 1    

64 lexmark MS 417 dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 8.500 5    

65 

ricoh MP 2501 sp 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 

230GR NET 
WEIGHT/ 

9.000 
ςελίδεσ 

8 

   

66 hplazerJet 1018 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.000 5    

67 RICOH 2001SP ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 9.000 4    

68 
hplazerJet 500 color 
M551 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

507Α CYAN 5.500 1 
   

69 
hplazerJet 500 color 
M551 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

507Α  
YELLOW 

5.500 2 
   

70 
hplazerJet 500 color 
M551 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

507Α 
MAGENTA 

5.500 2 
   

71 Aficio MPC2051  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 5    

72 Aficio MPC2051  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 10.000 2    

73 Aficio MPC2051  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 10.000 2    

74 Aficio MPC2051  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 10.000 2    

75 
HP P2055 / HP 
Laserjet CE505XD ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 2.300 4 
   

76 
Lexmark CS417DN / 
71B2HK0 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 6.000 3 
   

77 
Lexmark CS417DN / 
71B20Y0 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

YELLOW 3.500 3 
   

78 
Lexmark CS417DN / 
71B20M0 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

MAGENTA 3.500 3 
   

79 
Lexmark CS417DN / 
71B20C0 ΡΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

BLUE 3.500 3 
   

80 
Lexmark CX417de / 
71B20C0 ΡΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

BLUE 3.500 2 
   

81 
Lexmark CX417de / 
71B2HK0 ΡΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

BLACK 6.000 2 
   

82 
Lexmark CX417de / 
71B20Y0 ΡΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

YELLOW 3.500 2 
   

83 
Lexmark CS417DN / 
71B20M0 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

MAGENTA 3.500 2 
   

84 

Panasonic DP-
MB537 / DQ-
TCD025X BL DP-
MB537/DP-MB545 

ΡΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BLACK 25.000 2 

   

85 Ricoh MP2501SP ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ BLACK 9.000 4    

86 

Ricoh 1195L / 
RICOH TYPE 1195E 
TONER CTG  

ΦΑΞ BLACK 2.600 1 
   

87 

HP CP1025 
LASERJET- HP 
CE311A CY ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 1.000 1 
   

88 HP LASERJET P1102 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.600 2    

89 DELL E 515 DW  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.600 5    

90 RICOH MP 2501SP  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 9.000 6    

91 
AFICIO RICOH MP 
2000  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 9.000 2 
   

92 
Ecosys P6021dn TK 
-580k  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 3.500 2 
   

93 Ecosys P6021dn TK ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 2.800 2    
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-580k 

94 
Ecosys P6021dn TK 
-580k  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

MAGENTA 2.800 2 
   

95 
Ecosys P6021dn TK 
-580k  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

YELLOW 2.800 2 
   

96 

Work Force Pro 
WF5620 RP-E-7901 
BK  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 42ML 2 
   

97 

Work Force Pro 
WF5620 RP-E-7902 
C ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

CYAN 19ML 2 
   

98 

Work Force Pro 
WF5620 RP-E-
7903M  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

MAGENTA 19ML 2 
   

99 

Work Force Pro 
WF5620 RP-E-
7904Y  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

YELLOW 19ML 2 
   

100 Aficio MP 2000 ΦΑΞ BLACK 415gr/5000 2    

101 
kyoceraecosys M 
2540dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 7.200 3 
   

102 
SAMSUNG ML 3710 
ND ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 10.000 3 
   

103 
KYOCERA 3500i 
TASKalfa ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 35.000 3 
   

104 hplaserjet P3015 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 4.000 3    

105 

CANON LASER 
imageRUNNER 
2530i ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 14.600 5 
   

106 
XEROX LASER 
WorkCentre 3315 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 5.000 2 
   

107 

Hp LaserJet 
M1212nf MFP / HP 
85A 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.600 2 
   

108 
HP Laserjet 4250dn 
/ Q5942XCU 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 1 
   

109 ricoh MP 5000 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 30.000 2    

110 ricoh 2015 – 2018 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 60.000 4    

111 HP 1320 BLK ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 3    

112 Epson M1200 BLK ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.800 3    

113 
TRIUMPH ADLER  
LP4240 TK 130 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 15.000 1 
   

114 Canon ir1133A ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 6.500 4    

115 Lexmark mx310dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 7    

116 
Lexmark mx310dn 
drum ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ   

60.000 3 
   

117 Konicabizhub 500 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 12.000 4    

118 Ricoh sp311 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.500 3    

119 HP 2645  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 360 4    

120 HP 2645  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ COLOUR 200 4    

121 Epson AL -M200 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 2    

122 
Samsung m2875 
toner ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 3.000 8 
   

123 
Samsung m2875 
drum ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ   

9.000 4 
   

124 Lexmark e250dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.500 6    

125 
Lexmark e250dn 
drum ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ   

30.000 6 
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126 Konica c220  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 26.000 5    

127 Konica c220  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 26.000 3    

128 Konica c220  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ RED 26.000 3    

129 Konica c220 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLUE 26.000 3    

130 HP P2035n ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 4    

131 Lexmark t430  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 12.000 6    

132 samsungclp 365  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.500 1    

133 samsungclp 365  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 1.000 1    

134 samsungclp 365  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLUE 1.000 1    

135 samsungclp 365  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ RED 1.000 1    

136 Konica c3100p ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 5.000 4    

137 Konica c3100p ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 5.000 2    

138 Konica c3100p ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLUE 5.000 2    

139 Konica c3100p ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ RED 5.000 2    

140 developineo 306 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 12.000 2    

141 lexmark x204n  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2500 1    

142 
samsung m2875fd 
γνιςιο ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 3.000 1 
   

143 

Samsung 
MultiXpress 
K4350LX / HP MLT-
D708S, ELS Black - 
25K Pgsγια 
Samsung 
MultiXpress 
K4350LX 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 25.000 3 

   

144 
RICOH C3004ex / 
MPC3004ex SP  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 29.500 2 
   

145 
RICOH C3004ex / 
MPC3004ex SP  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

MAGENTA 18.000 2 
   

146 
RICOH C3004ex / 
MPC3004ex SP / Y ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

YELLOW 18.000 2 
   

147 

RICOH C3004ex / 
MPC3004ex SP / C ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

CYAN 18.000 2 
   

148 

Aficio Laser Printer 
SP 5100N ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

20.000 2 
   

149 

XeroxWorkcentre 
4150 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 20.000 3 
   

150 

OKI ES 4132DN 
Laser / N22500B ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 12.000 1 
   

151 HP Laserjet 1320 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 6.000 4    

152 HP laserjet P1505N ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.000 2    

153 LEXMARK MS610dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 5000 5    

154 HP Officejet 7110 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1000 (XL) 1    

155 Aficio MPC2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 8    

156 Aficio MPC2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 10.000 1    

157 Aficio MPC2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 10.000 1    

158 Aficio MPC2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 10.000 1    

159 Aficio MP3352SP ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 11.000 4    

160 Ricoh SP220SFNw  ΦΑΞ BLACK 2.600 1    

161 Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 21    

162 Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 10.000 3    

163 Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 10.000 3    

164 Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 10.000 3    

165 Ricoh 842061  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 8    

166 Ricoh 842064  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 9.500 2    

167 Ricoh 842063  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 9.500 2    
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168 Ricoh 841507  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 9.500 2    

169 

RICOH TONER TYPE 
C4500E ΓΙΑ MP 
C3500/AD/C4500/A
D  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 17.000 1 

   

170 

RICOH TONER TYPE 
C4500E ΓΙΑ MP 
C3500  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 23.000 1 

   

171 

RICOH TONER TYPE 
C4500E ΓΙΑ MP 
C3500/AD/C4500/A
D  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 17.000 1 

   

172 

RICOH TONER TYPE 
C4500E ΓΙΑ MP 
C3500/AD/C4500/A
D  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 17.000 1 

   

173 

HP No.49A  2.5K 
(Q5949A) 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 1 
   

174 CANON LPB 5050  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.300 1    

175 CANON LPB 5050  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 1.500 1    

176 CANON LPB 5050  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 1.500 1    

177 CANON LPB 5050  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 1.500 1    

178 Ricoh 884205  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 20.000 3    

179 Ricoh 884208  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 15.000 2    

180 Ricoh 884207  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 15.000 2    

181 Ricoh 884206  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 15.000 2    

 

Χρόνοσ παράδοςησ είδουσ……………………. 

Χρόνοσ Ιςχφοσ Προςφοράσ…………………….. ΤΠΟΓΡΑΦΗ-ΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ για την«Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, φαξ και 

φωτοτυπικών μηχ/των για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το οικ. έτος 

2019» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος)  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Α. ΔΗΛΨΗ.  

Οι υπογράφοντες ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι των Εταιρειών:   

ΔΗΛΨΝΟΤΜΕ: 

1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσουν την Οικονομική 

Προσφορά τους για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχ/των 

για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το οικ. έτος 2019» μελέτησαν με 

προσοχή και έλαβαν υπόψη τους:  

 Σην παρούσα Διακήρυξη με όλα τα σχετικά παραρτήματά της που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του διαγωνισμού. 

 Σο σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό. 

2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση των συνθηκών του διαγωνισμού, των 

τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται. 

3. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας αναγνωρίζουν ότι το Σίμημα της Προσφοράς μας 

περιλαμβάνει το σύνολο της προμήθειας,  που απαιτείται. 

4. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση και συμπεριέλαβαν κάθε κόστος στο 

Σίμημα για την έγκαιρη περάτωση της προμήθειας και την τήρηση όλων των προθεσμιών, 

όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

5. το προσφερόμενο Σίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση της προμήθειας.  

6. Ότι η Εταιρεία /οι εταιρείες μας επιλέγουν ως τρόπο πληρωμής :το 100% της αξίας μετά 

την οριστική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας. 

 7. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας κατάρτισαν την Οικονομική Προσφορά τους με βάση τα 

αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους.  

<<<<<(πόλη), <<</<<</201< 

ΟI ΔΗΛΟΤΝΣΕ  <<<<φραγίδα - Τπογραφή 
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Β. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΡΟΦΟΡΑ 
 για την Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχ/των για τισ ανάγκεσ του Πανεπιςτημίου Πελοποννήςου για το οικ. ζτοσ 

2019, αριθ. Διακ. 8/2019 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ  

ΣΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  

ΑΦΜ – ΔOY  

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ  

Α.Δ.Σ. (Νομίμου εκπροςώπου)  

Τπεφθυνοσ Επικοινωνίασ  

ΕΠΩΝΤΜΙΑ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ  

 

ΟΜΑΔΑ:  1 ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ 
ΜΕΛΑΝΙΟΤ  

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ   
ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΧΙΟΤ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α.   

ΣΜΗΜΑ 

1 KYOCERA M2035DN ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 7.200 5     ΙΣΤΟΙΑΣ 

2 KYOCERA FS-1120D ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 1     ΙΣΤΟΙΑΣ 

3 RICOH AFICIO MP2000LNZ ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 1     ΙΣΤΟΙΑΣ 

4 XEROX PHASER 6125 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.000 2     ΙΣΤΟΙΑΣ 

5 XEROX PHASER 6125 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 1.000 2     ΙΣΤΟΙΑΣ 

6 XEROX PHASER 6125 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 1.000 1     ΙΣΤΟΙΑΣ 

7 XEROX PHASER 6125 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 1.000 1     ΙΣΤΟΙΑΣ 

8 XEROX PHASER 3250 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.500 2     ΙΣΤΟΙΑΣ 

9 EPSON L210 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.000 1     ΙΣΤΟΙΑΣ 

10 EPSON L210 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 2.000 1     ΙΣΤΟΙΑΣ 

11 EPSON L210 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 2.000 1     ΙΣΤΟΙΑΣ 
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12 EPSON L210 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 2.000 1     ΙΣΤΟΙΑΣ 

13 CANON PRIMA MG 2550S ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 400 1     ΙΣΤΟΙΑΣ 

14 CANON PRIMA MG 2550S ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ COLOUR 4.000 1     ΙΣΤΟΙΑΣ 

υνολική προςφορά  τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 
                               

-   €    

υνολική προςφορά τμήματοσ με Φ.Π.Α 
                               

-   €    

15 xeroxphaser 3250 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.500 1     ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

16 xeroxphaser 3600 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 7.000 1     ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

17 Canon MX395 inkjet ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 600 23     ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

18 Canon MX395 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ COLOUR 400 2     ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

19 XeroxCopycentre C123 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 30.000 1     ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

20 RICOH Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 2     ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

21 RICOH Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 9.500 1     ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

22 RICOH Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 9.500 1     ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

23 RICOH Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 9.500 1     ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

24 Samsung CLP-775ND ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 7.000 1     ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

25 Samsung CLP-775ND ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 7.000 1     ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

26 samsung CLP-775ND ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA  7.000 1     ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

27 Samsung CLP-775ND ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 7.000 1     ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

υνολική προςφορά  τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α     

υνολική προςφορά τμήματοσ με Φ.Π.Α     

υνολική προςφορά ομάδασ 1  χωρίσ Φ.Π.Α. 
                               

-   €  
  

υνολική προςφορά ομάδασ 1 με Φ.Π.Α. 
                               

-   €    
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ΟΜΑΔΑ: 2 ΣΡΙΠΟΛΗ 

Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ 
ΜΕΛΑΝΙΟΤ  

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
  

  
  ΣΜΗΜΑ 

28 
LASER JET PRO400 
(m451dn)HP  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

2.200 3 
  

  
ΟΙΚ. 
ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

29 
LASER JET PRO400 HP 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 
2.600 2 

  
  

ΟΙΚ. 
ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

30 
LASER JET PRO400 HP 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 
2.600 2 

  
  

ΟΙΚ. 
ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

31 
TONER LASER JET 
PRO400 HP  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 

2.600 2 
  

  
ΟΙΚ. 
ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

32 
HP LASER JET MFP277n  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 
1.500 1 

  
  

ΟΙΚ. 
ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

33 
HP LASER JET MFP277n  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 
1.400 1 

  
  

ΟΙΚ. 
ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

34 
HP LASER JET MFP277n  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 
1.400 1 

  
  

ΟΙΚ. 
ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

35 
HP LASER JET MFP277n  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAJENTA 
1.400 1 

  
  

ΟΙΚ. 
ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

36 

HP COLOUR LASER JET 
M252DW  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

1.500 1 
  

  ΟΙΚ. 
ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

37 
HP COLOUR LESER JET 
M252DW  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 

1.400 1 
  

  
ΟΙΚ. 
ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

38 
HP COLOUR LESER JET 
M252DW  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 

1.400 1 
  

  
ΟΙΚ. 
ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

39 
HP COLOUR LESER JET 
M252DW  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAJENTA 

1.400 1 
  

  
ΟΙΚ. 
ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

40 
HP LASER JET 
PRO400(M401dn) ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

2.200 1 
  

  
ΟΙΚ. 
ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

υνολική προςφορά  τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 
                           

-   €    

υνολική προςφορά τμήματοσ με Φ.Π.Α -   €    
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41 
HP LaserJet P2055dn  
CE505A   ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

2.300 4 
  

  
ΡΛΗ. & 
ΤΗΛΕΡ. 

42 
HP LaserJet CP1025nw 
color CE310A  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 

1.200 4 
  

  
ΡΛΗ. & 
ΤΗΛΕΡ. 

43 
HP LaserJet CP1025nw 
color  CE310A  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 

1.200 4 
  

  
ΡΛΗ. & 
ΤΗΛΕΡ. 

44 
HP LaserJet CP1025nw 
color  CE310A  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 

1.200 4 
  

  
ΡΛΗ. & 
ΤΗΛΕΡ. 

45 
HP LaserJet CP1025nw 
color  CE310A  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

1.200 5 
  

  
ΡΛΗ. & 
ΤΗΛΕΡ. 

46 
HP Laserjet Pro MFP 
M127 fn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

1.500 5 
  

  
ΡΛΗ. & 
ΤΗΛΕΡ. 

47 
SamsungXpress M2675 
FN  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

3.000 5 
  

  
ΡΛΗ. & 
ΤΗΛΕΡ. 

48 
Ricohfax 3320L G3  

ΦΑΞ BLACK 
2.600 4 

  
  

ΡΛΗ. & 
ΤΗΛΕΡ. 

49 
HP color lasejet CP 
4005n  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

7.500 2 
  

  
ΡΛΗ. & 
ΤΗΛΕΡ. 

50 
HP color lasejet CP 
4005n  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 

7.500 2 
  

  
ΡΛΗ. & 
ΤΗΛΕΡ. 

51 
HP color lasejet CP 
4005n  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 

7.500 2 
  

  
ΡΛΗ. & 
ΤΗΛΕΡ. 

52 
Lexmark E321/E323  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 
3.000 1 

  
  

ΡΛΗ. & 
ΤΗΛΕΡ. 

53 
HP color lasejet CP 
4005n  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 

7.500 2 
  

  
ΡΛΗ. & 
ΤΗΛΕΡ. 

54 
Ricoh Aficio 6500 MP - 
toner MP 9002  

ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 
ΜΗΧ BLACK 

10.000 4 
  

  
ΡΛΗ. & 
ΤΗΛΕΡ. 

55 
HP Laserjet P3015 -
Toner HP 12L  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

6.000 2 
  

  
ΡΛΗ. & 
ΤΗΛΕΡ. 

υνολική προςφορά  τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 
                               

-   €    

υνολική προςφορά τμήματοσ με Φ.Π.Α 
                               

-   €    
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56 hplaserjet P 1005 35A  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.500 5     ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ 

57 
konicaminoltabizhub 
368  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 28.000 3 
  

  
ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ 

58 samsung M2825 ND  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.200 3     ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ 

59 Hplaserjetpro 400M  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.700 3     ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ 

60 lexmark MS 417 dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 8.500 3     ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ 

61 Hplaserjet 1020  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.000 20     ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ 

62 HplazerJet 1018 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.000 5     ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ 

63 samsung CLP412N ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 1     ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ 

64 lexmark MS 417 dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 8.500 5     ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

65 ricoh MP 2501 sp 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 

230GR NET 
WEIGHT/ 

9.000 
ςελίδεσ 

8     ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

66 HplazerJet 1018 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.000 5     ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

67 RICOH 2001SP ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 9.000 4     ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

68 
HplazerJet 500 color 
M551 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

507Α CYAN 5.500 1     
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

69 
HplazerJet 500 color 
M551 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

507Α  
YELLOW 

5.500 2     
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

70 
HplazerJet 500 color 
M551 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

507Α 
MAGENTA 

5.500 2     
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

71 
Aficio MPC2051  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
BLACK 10.000 5     

ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΟ 

72 
Aficio MPC2051  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
MAGENTA 10.000 2     

ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΟ 

73 
Aficio MPC2051  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
YELLOW 10.000 2     

ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΟ 

74 

Aficio MPC2051  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

CYAN 10.000 2     

ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΟ 
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υνολική προςφορά  τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 
                               

-   €    

υνολική προςφορά τμήματοσ με Φ.Π.Α 
                               

-   €    

75 
HP P2055 / HP Laserjet 
CE505XD ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 2.300 4 
  

  
ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

76 
Lexmark CS417DN / 
71B2HK0 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 6.000 3 
  

  
ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

77 
Lexmark CS417DN / 
71B20Y0 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

YELLOW 3.500 3 
  

  
ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

78 
Lexmark CS417DN / 
71B20M0 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

MAGENTA 3.500 3 
  

  
ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

79 
Lexmark CS417DN / 
71B20C0 ΡΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

BLUE 3.500 3 
  

  
ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

80 
Lexmark CX417de / 
71B20C0 ΡΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

BLUE 3.500 2 
  

  
ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

81 
Lexmark CX417de / 
71B2HK0 ΡΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

BLACK 6.000 2 
  

  
ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

82 
Lexmark CX417de / 
71B20Y0 ΡΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

YELLOW 3.500 2 
  

  
ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

83 
Lexmark CS417DN / 
71B20M0 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

MAGENTA 3.500 2 
  

  
ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

84 
Panasonic DP-MB537 / 
DQ-TCD025X BL DP-
MB537/DP-MB545 

ΡΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BLACK 25.000 2     ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

85 Ricoh MP2501SP ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ BLACK 9.000 4     ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

86 
Ricoh 1195L / RICOH 
TYPE 1195E TONER CTG  

ΦΑΞ BLACK 2.600 1     ΡΥΤΑΝΕΙΑ 

  υνολική προςφορά τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α. 
 

  

  υνολική προςφορά τμήματοσ με Φ.Π.Α. 
 

  

87 
HP CP1025 LASERJET- 

HP CE311A CY 
ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.000 1 

  

Δ/ΝΣΗ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

 



ΑΔΑ: ΩΗΓΨ469Β7Δ-2ΜΥ



 

66/102 

 

88 HP LASERJET P1102 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.600 2 
  

Δ/ΝΣΗ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

89 
DELL E 515 DW  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
BLACK 2.600 5     

Δ/ΝΣΗ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

90 
RICOH MP 2501SP  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
BLACK 9.000 6     

Δ/ΝΣΗ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

91 
AFICIO RICOH MP 2000  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
BLACK 9.000 2     

Δ/ΝΣΗ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

υνολική προςφορά  τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 
                               

-   €    

υνολική προςφορά τμήματοσ με Φ.Π.Α 
                               

-   €    

92 
Ecosys P6021dn TK -
580k  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 3.500 2     
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. 
ΥΡΗ. 

93 
Ecosys P6021dn TK -
580k ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

CYAN 2.800 2     
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. 
ΥΡΗ. 

94 
Ecosys P6021dn TK -
580k  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

MAGENTA 2.800 2     
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. 
ΥΡΗ. 

95 

Ecosys P6021dn TK -
580k  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
YELLOW 2.800 2     

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. 
ΥΡΗ. 
 

96 
Work Force Pro 
WF5620 RP-E-7901 BK  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 42ML 2     
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. 
ΥΡΗ. 

97 
Work Force Pro 
WF5620 RP-E-7902 C ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

CYAN 19ML 2     
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. 
ΥΡΗ. 

98 
Work Force Pro 
WF5620 RP-E-7903M  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

MANGENTA 19ML 2     
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. 
ΥΡΗ. 

99 
Work Force Pro 
WF5620 RP-E-7904Y  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

YELLOW 19ML 2     
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. 
ΥΡΗ. 

100 
Aficio MP 2000 

ΦΑΞ 
BLACK 415gr/5000 2     

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. 
ΥΡΗ. 

υνολική προςφορά τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 
                               

-   €  
  

υνολική προςφορά τμήματοσ με Φ.Π.Α                  -  €    
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101 
kyoceraecosys M 
2540dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 7.200 3 
  

  ΕΛΚΕ 

102 SAMSUNG ML 3710 ND ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 3     ΕΛΚΕ 

103 
KYOCERA 3500i 
TASKalfa ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 35.000 3 
  

  ΕΛΚΕ 

104 hplaserjet P3015 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 4.000 3     ΕΛΚΕ 

105 
CANON LASER 
imageRUNNER 2530i ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 14.600 5 
  

  ΕΛΚΕ 

106 
XEROX LASER 
WorkCentre 3315 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 5.000 2 
  

  ΕΛΚΕ 

 υνολική προςφορά τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α  
                               

-   €  
  

 υνολική προςφορά τμήματοσ με Φ.Π.Α  
                               

-   €    

107 
Hp LaserJet M1212nf 
MFP / HP 85A  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 
1.600 

2 
    

ΚΕΣΑΡΤ 

108 

HP Laserjet 4250dn / 
Q5942XCU ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 
10.000 

1 
    

ΚΕΣΑΡΤ 

υνολική προςφορά τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 
                               

-   €  
  

υνολική προςφορά τμήματοσ με Φ.Π.Α 
                               

-   €    

υνολική προςφορά ομάδασ 2 χωρίσ Φ.Π.Α. 
                               

-   €    

υνολική προςφορά 2 ομάδασ με Φ.Π.Α. 
                               

-   €    
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ΟΜΑΔΑ:  3 ΠΑΡΣΗ 

Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ 
ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ   

ΣΙΜΗ/ΣΕΜ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α.   

ΣΜΗΜΑ 

109 ricoh MP 5000 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 30.000 2     ΤΟΔΑ 

110 ricoh 2015 – 2018 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 60.000 4     ΤΟΔΑ 

111 HP 1320 BLK ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 3     ΤΟΔΑ 

112 Epson M1200 BLK ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1.800 3     ΤΟΔΑ 

113 
TRIUMPH ADLER  
LP4240 TK 130 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 15.000 1 
  

  ΤΟΔΑ 

υνολική προςφορά τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 
                               
-   €  

  

υνολική προςφορά τμήματοσ με Φ.Π.Α 
                               
-   €    

114 Canon ir1133A ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 6.500 4     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

115 Lexmark mx310dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 7     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

116 Lexmark mx310dn drum ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ   60.000 3     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

117 Konicabizhub 500 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 12.000 4     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

118 Ricoh sp311 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.500 3     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

119 HP 2645  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 360 4     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

120 HP 2645  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ COLOUR 200 4     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

121 Epson AL -M200 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 2     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

122 Samsung m2875 toner ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.000 8     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

123 Samsung m2875 drum ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ   9.000 4     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

124 Lexmark e250dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 3.500 6     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

125 Lexmark e250dn drum ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ   30.000 6     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

126 Konica c220  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 26.000 5     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

127 Konica c220  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 26.000 3     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

128 Konica c220  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ RED 26.000 3     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

129 Konica c220 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLUE 26.000 3     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

130 HP P2035n ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 4     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
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υνολική προςφορά τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 
                               

-   €  
  

υνολική προςφορά τμήματοσ με Φ.Π.Α 
                               

-   €    

υνολική προςφορά ομάδασ 3 χωρίσ Φ.Π.Α. 
                               

-   €    

υνολική προςφορα ομάδασ 3 με Φ.Π.Α. 
                               

-   €    

         ΟΜΑΔΑ: 4 ΝΑΤΠΛΙΟ 

Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ 
ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ  

ΣΙΜΗ/ΣΕΜ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α.   

ΣΜΗΜΑ 

131 
Lexmark t430  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
BLACK 12.000 6 

  
  

ΘΕΑΤΙΚΩΝ 
ΣΡΟΥΔΩΝ 

132 
samsungclp 365  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
BLACK 1.500 1 

  
  

ΘΕΑΤΙΚΩΝ 
ΣΡΟΥΔΩΝ 

133 
samsungclp 365  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
YELLOW 1.000 1 

  
  

ΘΕΑΤΙΚΩΝ 
ΣΡΟΥΔΩΝ 

134 
samsungclp 365  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
BLUE 1.000 1 

  
  

ΘΕΑΤΙΚΩΝ 
ΣΡΟΥΔΩΝ 

135 
samsungclp 365  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
RED 1.000 1 

  
  

ΘΕΑΤΙΚΩΝ 
ΣΡΟΥΔΩΝ 

136 
Konica c3100p 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
BLACK 5.000 4 

  
  

ΘΕΑΤΙΚΩΝ 
ΣΡΟΥΔΩΝ 

137 
Konica c3100p 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
YELLOW 5.000 2 

  
  

ΘΕΑΤΙΚΩΝ 
ΣΡΟΥΔΩΝ 

138 
Konica c3100p 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
BLUE 5.000 2 

  
  

ΘΕΑΤΙΚΩΝ 
ΣΡΟΥΔΩΝ 

139 
Konica c3100p 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
RED 5.000 2 

  
  

ΘΕΑΤΙΚΩΝ 
ΣΡΟΥΔΩΝ 

140 
developineo 306 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
BLACK 12.000 2 

  
  

ΘΕΑΤΙΚΩΝ 
ΣΡΟΥΔΩΝ 
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141 
lexmark x204n  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
BLACK 2500 1 

  
  

ΘΕΑΤΙΚΩΝ 
ΣΡΟΥΔΩΝ 

142 

samsung m2875fd 
γνιςιο 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 3.000 1 

  

  

ΘΕΑΤΙΚΩΝ 
ΣΡΟΥΔΩΝ 
 
 

υνολική προςφορά τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 
                               

-   €  
  

υνολική προςφορά με Φ.Π.Α 
                               

-   €    

υνολική προςφορά ομάδασ 4 χωρίσ Φ.Π.Α. 
                               

-   €    

υνολική προςφορά ομάδασ 4 με Φ.Π.Α. 
                               

-   €    

         ΟΜΑΔΑ: 5 ΚΟΡΙΝΘΟ 

Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ 
ΜΕΛΑΝΙΟΤ  

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ/ΣΕΜ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α.   

ΣΜΗΜΑ 

143 

Samsung MultiXpress 
K4350LX / HP MLT-
D708S, ELS Black - 25K 
Pgsγια Samsung 
MultiXpress K4350LX 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 25.000 3     

  

144 
RICOH C3004ex / 
MPC3004ex SP  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 29.500 2 
  

  
  

145 
RICOH C3004ex / 
MPC3004ex SP  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 
MAGENTA 18.000 2 
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146 
RICOH C3004ex / 
MPC3004ex SP / Y ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

YELLOW 18.000 2 
  

  
  

147 
RICOH C3004ex / 
MPC3004ex SP / C ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

CYAN 18.000 2 
  

  
  

148 
Aficio Laser Printer SP 
5100N ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 

20.000 2 
  

  
  

149 XeroxWorkcentre 4150 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 20.000 3       

150 
OKI ES 4132DN Laser / 
N22500B ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ 

BLACK 12.000 1 
  

  
  

υνολική προςφορά τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 
                               

-   €    

υνολική προςφορά τμήματοσ με Φ.Π.Α 
                               

-   €    

151 HP Laserjet 1320 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 6.000 4     ΚΕΡ 

152 HP laserjet P1505N ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.000 2     ΚΕΡ 

153 LEXMARK MS610dn ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 5000 5     ΚΕΡ 

154 HP Officejet 7110 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 1000 (XL) 1     ΚΕΡ 

155 Aficio MPC2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 8     ΚΕΡ 

156 Aficio MPC2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 10.000 1     ΚΕΡ 

157 Aficio MPC2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 10.000 1     ΚΕΡ 

158 Aficio MPC2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 10.000 1     ΚΕΡ 

159 Aficio MP3352SP ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 11.000 4     ΚΕΡ 

160 Ricoh SP220SFNw  ΦΑΞ BLACK 2.600 1     ΚΕΡ 

υνολική προςφορά τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 
                               

-   €    

υνολική προςφορά τμήματοσ με Φ.Π.Α 
                               

-   €    

161 Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 21     ΜΟΔΙΡ 

162 Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 10.000 3     ΜΟΔΙΡ 

163 Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 10.000 3     ΜΟΔΙΡ 

164 Aficio MP C2051 ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 10.000 3 
  

ΜΟΔΙΡ 
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υνολική προςφορά τμήματοσ χωρίσ Φ.Π.Α 
                               

-   €    

υνολική προςφορά τμήματοσ με Φ.Π.Α 
                               

-   €    

υνολική προςφορά ομάδασ 5 χωρίσ Φ.Π.Α. 
                               

-   €    

υνολική προςφορά ομάδασ 5 με Φ.Π.Α. 
                               

-   €    

   

 
 

     ΟΜΑΔΑ: 6 ΔΙΕΤΘΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Α/Α 
ΜΟΝΣΕΛΟ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ/ΕΙΔΟ 
ΜΕΛΑΝΙΟΤ 

ΕΙΔΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΛΙΔΕ  

ΜΕΛΑΝΙΟΤ 
ΣΕΜ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ/ΣΕΜ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α.   

ΣΜΗΜΑ 

165 
Ricoh 842061  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 10.000 8 

  
  

Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

166 
Ricoh 842064  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 9.500 2 

  
  

Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
 

167 
Ricoh 842063  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 9.500 2 

  
  

Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

168 
Ricoh 841507  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 9.500 2 

  
  

Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

169 
RICOH TONER TYPE 
C4500E ΓΙΑ MP 
C3500/AD/C4500/AD  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 17.000 1     
Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

170 
RICOH TONER TYPE 
C4500E ΓΙΑ MP C3500  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 23.000 1     
Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

171 
RICOH TONER TYPE 
C4500E ΓΙΑ MP 
C3500/AD/C4500/AD  

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 17.000 1     
Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

172 
RICOH TONER TYPE 
C4500E ΓΙΑ MP 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 17.000 1     
Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
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C3500/AD/C4500/AD  

173 
HP No.49A  2.5K 
(Q5949A) 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.500 1 
  

  
Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

174 
CANON LPB 5050  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 2.300 1 

  
  

Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

175 
CANON LPB 5050  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 1.500 1 

  
  

Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

176 
CANON LPB 5050  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 1.500 1 

  
  

Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
 

177 
CANON LPB 5050  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 1.500 1 

  
  

Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

178 
Ricoh 884205  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ BLACK 20.000 3 

  
  

Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

179 
Ricoh 884208  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ CYAN 15.000 2 

  
  

Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

180 
Ricoh 884207  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ MAGENTA 15.000 2 

  
  

Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

181 
Ricoh 884206  ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ YELLOW 15.000 2 

  
  

Δ/ΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

υνολική προςφορά ομάδασ 6 χωρίσ Φ.Π.Α. 
                               

-   €    

υνολική προςφορά ομάδασ 6 με Φ.Π.Α. 
                               

-   €    

  
     

      

υνολική αξία προςφοράσ χωρίσ Φ.Π.Α. 
                               

-   €    

υνολική αξία προςφοράσ με Φ.Π.Α. 
                               

-   €    
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ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ: Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο Υπνςήθηνπο Αλάδνρνπο επί εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο από ηελ 

επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο δελ ππόθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο 

ζύκβαζεο. 

 

 

 …………(πόλη), ………/………/201.. 

 

ΟI ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΕ  

 

φραγίδα - Τπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε’ - ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (TEΤΔ) 

*άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της  αριθμ.8/2019 Διακήρυξης) 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα5  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Υορέα ΚΗΜΔΗ:  99206924 

- Σαχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Σαχ. Κωδικός: 22131 Ερυθρού ταυρού 28 & Καρυωτάκη 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΕΛΕΝΗ ΝΣΑΜΑΣΗ, ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΕΨΡΓΙΟΤ 

 Σηλέφωνα: 2610 369416, 2610 369419 

- Ηλ. ταχυδρομείο: edamati@teiwest.grkarageor@teiwest.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.uop.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Σίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): - Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ  για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών 

μηχ/των για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το οικ. έτος 2019» με κριτήριο 

αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή). 

CPV : 30192110-5 (ΜΕΛΑΝΙΑ) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗ: * <<<<<<<<<<<<+ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων *ΟΜΑΔΕ 6] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: <<.. 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΨΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 

                                                           
5. ε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

mailto:edamati@teiwest.gr
mailto:edamati@teiwest.gr
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΥΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΥΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομική διεύθυνση: *<<+ 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι6 : 

Σηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

*<<+ 

*<<+ 

*<<+ 

*<<+ 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση7; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»8 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6.Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

7.Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 

124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο 

του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και 

των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

8.Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
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Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[...............] 

 

 

*<...............+ 

*<.+ 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο9: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

 

 

 

 

 

 

 

α) *<<+ 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *<<+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

                                                           
9.Σα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους10; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα <): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) *<<+ 

 

 

 

β) *<<+ 

 

 

γ) *<<+ 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

        

                                                           
10.Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

*<<+ 

*<<+ 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα *<<+ 

Σαχυδρομική διεύθυνση: *<<+ 

Σηλέφωνο: *<<+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *<<+ 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό <): 

*<<+ 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΥΟΡΕΨΝ11 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 

τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

        

                                                           
11.Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΦΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

*<+ 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες12 

το άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση13· 

2. δωροδοκία14,15· 

3. απάτη16· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες17· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας18· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων19. 

                                                           
12 ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

14 ύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονισμό ΕΕΕ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της ύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΥΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της ύμβασης 

ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

16 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΥΕΚ 48/Α) "Κύρωση της ύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικώνσυμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων. 

17 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του υμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, 

όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

18 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΥΕΚ 

166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 

19 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 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 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Τπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου20 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+21 

Εάν ναι, αναφέρετε22: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί * +· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

α) Ημερομηνία:*   +,  

σημείο-(-α): *   +,  

λόγος(-οι):*   + 

β) *<<+ 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού *<<+ 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) *   + 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+23 

ε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)24; 

*+ Ναι *+ Όχι  

                                                                                                                                                                               
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(ΥΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

20 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε 

και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα ύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

21 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

24 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 

παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν25: *<<+ 

                                                           
25 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), 

η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης26, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Φώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- ε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;27 

ΥΟΡΟΙ 

 

ΕΙΥΟΡΕ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΥΑΛΙΗ 

 

α)*<<+· 

 

β)*<<+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*<<+· 

 

-*<<+· 

 

 

γ.2)*<<+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

 

α)*<<+· 

 

β)*<<+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*<<+· 

 

-*<<+· 

 

 

γ.2)*<<+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

                                                           
26.την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

27.ημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση 

από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς 

λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
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λεπτομερείς 

πληροφορίες 

*<<+ 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

*<<+ 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 28 

*……+*……+*……+ 

 

                                                                                                                                                                               
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς  

28 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου29; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: *<<.............+ 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες καταστάσεις30 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

                                                           
29 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

30  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές τις περιστάσεις31 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα32; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

*..........<<+ 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*<...........+ 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

*<<+ 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων33, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

                                                           
31 Άρθρο 73 παρ. 5. 

32 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρθρο 68 

παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

33 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: *.........<+ 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης34; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................<+ 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια35 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

*<.................+ 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

*<<+ 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

*+ Ναι *+ Όχι 

                                                           
34 Πρβλ άρθρο 48. 

35  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 



ΑΔΑ: ΩΗΓΨ469Β7Δ-2ΜΥ



 

91/102 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

*+ Ναι *+ Όχι 
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Μέρος VI: Σελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται36, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν37. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... *προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α+, 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... *να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο+ του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... *προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)+. 

 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): *……+    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

37  Τπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I: ΣΥΜΒΑΣΗ  

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της  διακήρυξης υπ’ αριθ.…../2019) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

ΕΡΤΘΡΟΤ  ΣΑΤΡΟΤ  28  &  ΚΑΡΤΨΣΑΚΗ  

22100    ΣΡΙΠΟΛΗ – 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ &ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

Σηλέφωνο: 2710/372111, 2710/372104, 27410/74999Σρίπολη,  ……….. 

Fax: 2710 / 372108                                                         Αρπρωτ.: ………..  

Πληροφορίες : ………………. 

e-mail: ………………………… 

 

ΤΜΒΑΗ 

για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχ/των για τις ανάγκες 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το οικ. έτος 2019» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

την Σρίπολη σήμερα στις <../<../< μεταξύ: 

 

Α. Σου ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, με ΑΥΜ 099727226, ΔΟΤ Σρίπολης, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπρύτανη 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  Καθηγητή Γεώργιο Π. Λέπουρα (δυνάμει 

του ΥΕΚ Σεύχους Β’ 4835/29-12-2017)   στο εξής αποκαλούμενο «Αγοραστή» και 

Β. της Εταιρείας <<<<<<<..<<<<<<<<<<<<<<,  με έδρα 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<, <<<<<<<<<<<<<<<., ΑΥΜ 

<<<<<<<<<.,  Δ.Ο.Τ <<<<<<<<<<<<<..και εκπροσωπούμενης νομίμως από 

τ< κ<<<<<<<<<.., και αποκαλούμενης στη συνέχεια του παρόντος "ο Προμηθευτής" 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι: 

 

 

 

 

http://www.uop.gr/
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Λαμβάνοντας υπόψη: 

Σις  διατάξεις: 

 

1. Σου Ν.2009/2011(ΥΕΚ Α΄195) περί της Δομής Λειτουργίας διασφάλισης της ποιότητας 

των σπουδών και διεθνοποίησης των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

2. Σου Ν.2690/1999 Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» 

3. Σου Ν. 4412/2016 (Υ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες υμβάσεις έργων, Προμηθειών 

& Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

4. Σου ν. 4608/2019 (ΥΕΚ Α΄ 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Σράπεζα και προσέλκυση 

τρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», άρθρο 33. 

5. Σου ν. 4609/2019 (ΥΕΚ Α΄ 67) «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 

τρατολογίας, τρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», άρθρο 56. 

6. Σου  Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

7. Σου Ν.4013/2011 9φεκ Α΄204) «ύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων », όπως 

ισχύει. 

8. Σου Ν.2362/1995 (ΥΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και Άλλες Διατάξεις» όπως ισχύει.  

9. Σου Ν. 4270/2014 (ΥΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

10. Σης υπ’ αρ. 20977/23-8-2007 κοινής απόφασης των Τπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΥΕΚ 1673 Β΄),  

11. Σου Ν.3861/2010 (ΥΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση διαφάνειας  με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως επικαιροποιήθηκε 

από τον Ν.4210/2013,  

12. Toυ Ν.3979/2011 (φεκ Α΄195) «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις» 

13. Σου Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, υγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα Σροποποίηση Διατάξεων 

του Π.Δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1 

14. Σου άρθρου 107 του Ν.4497/2017 (Υεκ Α΄/171) Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις». 
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15. Σου Ν. 4605/2019 (ΥΕΚ Α΄52) « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου<<< Μέτρα για την επιτάχυνση του 

έργου του Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

16. Σου υπ. αριθμ. πρωτ. 2210/19-04-2019 εγγράφου της Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. «Διευκρινίσεις ως 

προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από 

τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του 

ν. 4605/2019» (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΣΒ-Ζ9Κ). 

17. Σης με αρ. ΔΙΚΠΟ/Υ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφασης Τπ. Δ.Μ.Η.Δ «Διενέργεια της 

διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β΄2540), που εκδόθηκε 

κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α΄226). 

18. Σης αριθμ. Υ.400/203/269584/.848 απόφασης (ΥΕΚ Β΄3400/2012) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων του Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

19. Σης υπ. αριθμ. ΤΑΠ/Υ.40.4/3/1031/2012 (ΥΕΚ Β΄1317) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 

Δημόσιο Έγγραφο», 

20. Σης υπ. αριθμ. 57654/22-5-2017 Απόφασης του Τπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΕΚ Β΄ 1781), 

21. Σου ΠΔ 70/2013 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, χολών και Σμημάτων 

αυτού ≫, όπως ισχύει σήμερα. 

22. Σου υπ΄αριθμ. 647/6-12-2017 ΥΕΚ- Σ.Τ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη 

και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

23. Σης υπ. αριθμ. 1/5-12-2017 Απόφαση υγκλήτου περί «Καθορισμό αρμοδιοτήτων 

Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». 

24. Σου ΥΕΚ Σεύχος Β’ 4835/29-12-2017 περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους 

Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορισμός σειράς αναπλήρωσης 

του Πρύτανη και καθορισμός τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων 

Αντιπρυτάνεων. 

25. To Ν.4610/τ.Α΄/ 70/7-5-2019 «υνέργειες Πανεπιστημίων και Σ.Ε.Ι, πρόσβαση στην 

Σριτοβάθμια Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 

λοιπές διατάξεις». 
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Σις αποφάσεις: 

1. Σην υπ. αριθμ. 12/04.06.2019 Απόφαση της υγκλήτου (ΑΔΑ: 6ΠΡΦ469Β7Δ-ΗΤΑ) περί 

σκοπιμότητας πραγματοποίησης Δαπανών Σακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού 

έτους 2019 

2. Σην υπ. αριθμ. 6590/29-07-2019 Απόφαση Ανάληψη Τποχρέωσης / έγκρισης Δαπάνης 

που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Πανεπιστημίου του οικονομικού 

έτους 2019. (ΑΑΤ 353/29-07-2019 ΑΔΑ: ΧΡΜΤ469Β7Δ-ΡΟ3 & ΑΔΑΜ 19REQ005358421). 

3. Σην υπ’ αριθμ. 17/26-07-2019 Απόφαση της υγκλήτου (ΑΔΑ: 6Γ1469Β7Δ-ΣΨ5) περί 

έγκρισης επιτροπών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τον υνοπτικό 

Διαγωνισμό Προμήθειας μελανιών και τόνερ για τις ανάγκες του πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου για το οικ. έτος 2019. 

4. Σην υπ. αριθμ. 21/18-09-2019 Απόφαση υγκλήτου (ΑΔΑ: 6ΨΛ3469Β7Δ-ΒΕ) για την 

έγκριση της Διακήρυξης 

 

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

 

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Με την παρούσα σύμβαση ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να προμηθεύει στον Αγοραστή την 

Προμήθεια Μελανιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχ/των για τις ανάγκες του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το οικ. έτος 2019, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

<<..προσφορά της εταιρείας<<.και τις Σεχνικές Προδιαγραφέςτου υπ. αριθμ. 08/2019 

υνοπτικού Διαγωνισμού 8/2019.. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΙΜΗΜΑ 

Η συνολική δαπάνη για τις ομάδες <<<<<<<<. ανέρχεται στο ποσό των 

<<<<<<<<<<<<.. μη συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ 24%, ήτοι 

<<<<<<<<<<<<<<<< συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α 24%,σύμφωνα με τηνυπ. 

αριθμ. <<<<. προσφορά του αναδόχου. 

Αναλυτικά : OMAΔΑ<<<<<<<<. 

                       ΟΜΑΔΑ<<<<<<<< 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Σακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2019(ΚΑΕ: 1899) (CPV : 30192110-5 ΜΕΛΑΝΙΑ). 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των νόμιμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής 

και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. 

Σα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. 

Ο εκτελωνισμός η μεταφορά η ασφάλεια οι δασμοί, οι φόροι κλπ βαρύνουν τον ανάδοχο 

προμηθευτή. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων του να επισυνάπτει, το δελτίο 

αποστολής. 

Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με τις αρμόδιες 

Τπηρεσίες του Πανεπιστημίου (Σμήμα Προμηθειών)  ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες 

επί της διαδικασίας. Σο συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Σραπεζικά τέλη ή 

τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ&ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Σο χρονικό διάστημα προμήθειας των μελανιών, αφορά στο διάστημα, από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η 

οποία θα γίνεται εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και 

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 31/12/2019. 

Η παράδοση θα γίνεται σε χώρους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην έδρα κάθε 

Τπηρεσίας που θα υποδειχθεί  στον ανάδοχο από τον αρμόδιο υπάλληλο του Πανεπιστημίου. 

Οι παραδόσεις θα πρέπει να εκτελούνται το αργότερο εντός 5 ημερών από την ημερομηνία 

παραγγελίας των ειδών από το Πανεπιστήμιο.   

Η παραγγελία για κάθε σταδιακή παράδοση ειδών θα γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο του 

Πανεπιστημίου μετά από τηλεφωνική επικοινωνία η οποία θα επιβεβαιώνεται εγγράφως με 

fax ήemail.  

Για την παραλαβή των ειδών θα συντάσσονται προσωρινά πρωτόκολλα παραλαβής τα οποία 

θα υπογράφονται αρμοδίως από τις επιτροπές που έχουν οριστεί για τον λόγο αυτό. Η 

ολοκλήρωση της παραλαβής θα ολοκληρώνεται με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 

οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής. 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να δέχεται εντολές μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του 

Πανεπιστημίου που θα του υποδειχθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η μεταφορά και 

η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του Αναδόχου. Σα 

έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.   

 

Tο Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από 

τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά των υλικών. Όλα τα 

προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή, μέχρι της 

οριστικής παραλαβής τους.  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Πανεπιστήμιο τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα για την ημερομηνία που προτίθεται να πραγματοποιήσει την παράδοση. 

Κατά την παράδοση των ειδών ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει αναλυτικό κατάλογο 

των ειδών, τα οποία θα εξεταστούν από αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Πανεπιστημίου η 

οποία θα ελέγξει την συμφωνία τους με τις Σεχνικές Προδιαγραφές και την αντιστοιχία τους 

με την προσφορά του αναδόχου και θα συντάξει σχετικό πρακτικό οριστικής παραλαβής, 

εντός εύλογου χρόνου από την ημερομηνία παράδοσης κατά την αγαθή κρίση του φορέα.  

 

ε περίπτωση επανειλημμένων περιστατικών καθυστέρησης στην παράδοση ή παράδοσης 

χαμηλής ποιότητας αναλωσίμων, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον 

Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016.   

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 ΕΓΓΤΗΕΙ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης η εταιρεία κατέθεσε εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Νο. 

<<<<<<<<<..Σράπεζας<<<<<<<< (κατάστημα <<<<<.) με ημερομηνία 

έκδοσης <<<<<<<<< για τις Ομάδες <<<<<<<< συνολικά, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%της συμβατικής αξίας της προμήθειας (χωρίς ΤΠΑ), ήτοι 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 

4412/2016.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο μήνες (2) μετά το 

συμφωνημένο χρόνο ολοκλήρωσης της σύμβασης, ήτοι ……………………. 

Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου με μονομερή του δήλωση προς τον 

εκδότη και χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς σε περίπτωση που με απόλυτη κρίση του 

Πανεπιστημίου η σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που 

έχουν συμφωνηθεί με αυτήν την περίπτωση με απόφαση της υγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου μπορούν να επιβληθούν οι ποινές που προβλέπονται. 
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ΑΡΘΡΟ  6 

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί 

με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να 

έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

ε περίπτωση που τα είδη της ανωτέρω προμήθειας παρουσιάσουν αποκλίσεις από τις 

Σεχνικές προδιαγραφές – Ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς και σε περίπτωση φθοράς ή 

ελαττώματος του υφάσματος ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δέσμευση να τα επιδιορθώσει ή να 

τα αντικαταστήσει εντός δέκα (15) ημερών, χωρίς επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, πλην όσων έχει 

δηλώσει στην προσφορά του, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. ε 

περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κτλ ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 

στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.  

ε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, 

ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό 

τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει υπέρ της τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως τράπεζας. Ο Ανάδοχος σε 

οποιαδήποτε παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της 

προσφοράς του, έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική 

και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν 

προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 

από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας.  ε περίπτωση που ο Ανάδοχος 

είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οποιαδήποτε από 

τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω 

ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

ΑΡΘΡΟ 7-ΚΤΡΨΕΙ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΕΚΠΣΨΕΙ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις που 

αναγράφονται στην Προκήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της), τους 
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όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της ύμβασης. ε αντίθετη περίπτωση 

επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

Η παράδοση και η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. ε περίπτωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα 

του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ν. 4412/8.8.2016 (ΥΕΚ 147/Α/8.8.2016). 

υγκεκριμένα : 

1.Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 207, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα.  

2. Σο παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΥΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε 

πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 

προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως 

κατόπιν έγγραφης συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων σύμφωνα με τους όρους του 

άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΚΡΑΣΗΕΙ – ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΙ 

Σον Ανάδοχο βαρύνουνόλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία  με την επιφύλαξη της οποιασδήποτε μεταβολής της.  

Ο Υ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΚΦΨΡΗΗ ΕΙΠΡΑΚΣΕΨΝ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΨΝ 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν 

από αυτή τη ύμβαση σε οποιοδήποτε Υυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την σύμφωνη 

γνώμη του Αγοραστή που παρέχεται μόνο εγγράφως. 
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ΑΡΘΡΟ 11-ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

Ο Προμηθευτής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 

καλόπιστα όποια διαφορά τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

Δικαστήρια της Σρίπολης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε 

δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη ύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε 

διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους 

συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 

διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

 

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν 

Σο παρόν, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από 

αυτούς σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα, εκ των οποίων τρία (3) παραμένουν στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ένα (1) πηγαίνει στον Ανάδοχο. 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την Εταιρεία 

 

 

………………………. 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

<<<<<<<<<< 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Σράπεζας<<<<<<<<<<<<.  

Κατάστημα<<<<<<<<<<<<<<<..  

Διεύθυνση: (οδός, αριθμός, .Κ, τηλ-fax)  

Ημερομηνία έκδοσης<<<<<  

ΕΤΡΨ<<<<<<<<<<  

Προς   

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΗΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ  

Οδός: Ερυθρού ταυρού 28 & Καρυωτάκη – Σρίπολη, Σ.Κ. 22131 

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΑΡΙΘΜ…….....ΕΤΡΨ….………  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΤΡΨ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(και 

ολογράφως)<<<<<<<<<<<.στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας υπέρ της 

εταιρείας<<<<<<<<διεύθυνση<<..<<<<<<<<<<<<<<. για την καλή εκτέλεση 

από αυτήν των όρων της  με αριθμό <<<<.. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την 

«Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το οικ. έτος 2019», (αριθμ. διακήρυξης 8/2019),  προς κάλυψη των 

αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής 

αξίας προ Υ.Π.Α εκ <<<<<..ΕΤΡΨ αυτής.  

Σο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις  (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ΄ 

εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.    

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζά μας.     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

ΕΡΤΘΡΟΤ  ΣΑΤΡΟΤ  28  &  ΚΑΡΤΩΣΑΚΗ  

22131   ΣΡΙΠΟΛΗ – 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  αρ.8/2019 

1. Αναθέτουσα Αρχή:  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου(Ν.Π.Δ.Δ)Ερυθρού ταυρού 28 και Καρυωτάκη 

      Σ.Κ.:22 131, ΣΡΙΠΟΛΗ, Γενική Κυβέρνηση, με κύρια δραστηριότητα την Εκπαίδευση. 

 

2. Αριθμός Διακήρυξης : 8/2019 

3. Περιγραφή-Αντικείμενο υνοπτικού διαγωνισμού: Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, φαξ και 

φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το οικ. έτος 2019.  

4. Κριτήριο Κατακύρωσης:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών. 

5. Προϋπολογισμός: 26.629,96€ (είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά) 

χωρίς Φ.Π.Α. και 33.021,15€ (τριάντα τρεις χιλιάδες είκοσι ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Η ύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) Ομάδες με προϋπολογισμό ανά Ομάδα 

όπως αναλύεται: 

ΟΜΑΔΑ 1 : Καλαμάτα : 3.076,97 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. 

ΟΜΑΔΑ 2: Σρίπολη: 16.069,05 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. 

ΟΜΑΔΑ 3 : πάρτη  2.041,09 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. 

ΟΜΑΔΑ 4 : Ναύπλιο 2.031,02 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.   

ΟΜΑΔΑ 5 : Κόρινθος 6.786,35€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.  

ΟΜΑΔΑ 6 :Διεύθυνση Bιβλιοθήκης  3.016,67 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 

24%.  

6. Πιστώσεις: Η Δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και τον KAΕ:1899 «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά». 

7. Χρόνος ισχύος σύμβασης: Από την υπογραφή της και μέχρι 31/12/2019 

8. Σαξινόμηση κατά CPV(κύριο αντικείμενο) :30192110-5  (Μελάνια) 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ &                              ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                             Ημερομηνία:  8-10-2019 

Σηλέφωνο: 2610369416/2610369419                                                Αρ πρωτ.: 9479 

Fax: 2610313770                                                                                      

Πληροφορίες : Ελένη Νταμάτη, Ευαγγελία 

Καραγεωργίου 

e-mail: edamati@teiwest.gr/karageor@teiwest.gr 

http://www.uop.gr/
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9. Καταληκτική ημερομηνία - ώρα υποβολής και τόπος κατάθεσης προσφορών: 23-10-

2019,  ημέρα Σετάρτη και ώρα 13:00μ.μ. επί της οδού Ερυθρού ταυρού και Καρυωτάκη, (κτίριο 

Κεντρικής Διοίκησης –Πρυτανεία)  Σρίπολη 22131 

10. Ημερομηνία  ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών-διενέργειας διαγωνισμού, τόπος: 

24-10-2019,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10: 00π.μ. Δ-νση Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού  

Σέρμα Καραϊσκάκη (Β΄κτίριο ΟΑΕΔ) Σρίπολη 22131. 

11. Σο πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

www.uop.gr  και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων υμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ..) 

www.eprocurement.gov.gr.  

 

Ο ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗΟικονομικών 

Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

Καθηγητής Γεώργιος Λέπουρας 

 

http://www.uop.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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