
                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Προμηθειών                                                                          
Πληρ: Ξυδάκης Μανώλης                             
Τηλ. :  2813404472                                      Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ: 95806
Φαξ  : 2810331570
Ταχ. Δ/νση:  3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου - Μοιρών 
Τ.Κ. 71500 Ηράκλειο Κρήτης
Ε-mail :  supplies@hc-crete.gr
Α.Φ.Μ:  999161778  ΔΟΥ  Ηρακλείου Κρήτης
Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www.hc-crete.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια του είδους «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ (CPV 30192300-4)», για τις ανάγκες των Κέντρων 

Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 149.063,03€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. και σε 

βάρος του ΚΑΕ 1281 του Προϋπολογισμού των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2020 
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ώρα 15:00

07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2020 ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ώρα 15:00

04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ώρα 10.00 π.μ

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 

Ώρα 10.00 π.μ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 149.063,03€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. (ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ)

CPV «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ (CPV 30192300-4)»

Ηράκλειο, 06/08/2020
Α. Π.: 35692
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση 3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου - Μοιρών

Πόλη Ηράκλειο - Κρήτης

Ταχυδρομικός Κωδικός 71500

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS GR431

Τηλέφωνο 2813404472

Φαξ 2810331570

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο supplies@hc-crete.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Κυπριωτάκη Έφη

Τηλ.:  2813404441  

Φαξ  : 2810331570

Ταχ. Δ/νση:  3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, 

Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης

Ε-mail:  supplies@hc-crete.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.hc-crete.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι μη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή και ανήκει στους φορείς (ΝΠΔΔ) του 

Υπουργείου Υγείας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Συστημικός Αριθμός: 95806), καθώς και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας: 

www.hc-crete.gr στο πεδίο «Διακηρύξεις».
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β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις προαναφερθείσες διευθύνσεις 

(www.promitheus.gov.gr και www.hc-crete.gr).

γ)    Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Ο Τακτικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2020 -2021 των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. 

Κρήτης και σε βάρος του ΚΑΕ 1281. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του είδους ««ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ (CPV 30192300-

4)»», σύμφωνα και με τον παρακάτω πίνακα ειδών - τιμών, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας 

της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 149.063,03€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. και σε 

βάρος του ΚΑΕ 1281 του Προϋπολογισμού ετών 2020-2021 των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. 

Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάσει 

τιμής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ - ΤΙΜΩΝ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ. 
ΟRCO

ΚΩΔ. 
Π.Τ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΗ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ

1
DRUM BROTHER  DN-2000 ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ BROTHER 2920, 
12.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

242884
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 7,41 € 22,23 €

2
TONER BROTHER TN-2000  
ΓΙΑ FAX BROTHER 2920, ΜΕ 
2.500 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

174302
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 5,88 € 35,28 €

3

ΜΕΛΑΝΙ  BROTHER YELLOW  
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΕΜ: LC-121Y ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ BROTHER MFC-
J470DW, 300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

242887
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 8,00 € 24,00 €
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4

ΜΕΛΑΝΙ BROTHER CYAN  ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ OEM: LC121C ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ BROTHER MFC-
J470DW 300 ΣΕΛΙΔΕΣ,  
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

242885
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 8,00 € 24,00 €

5

ΜΕΛΑΝΙ BROTHER MAGENTA 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ OEM: LC121M ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ BROTHER MFC-
J470DW , 300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

242886
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 8,00 € 24,00 €

6

ΜΕΛΑΝΙ BROTHER BLACK  ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ OEM: LC121BK ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ Brother MFC-
J470DW, 300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

242888
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 8,00 € 40,00 €

7
ΜΕΛΑΝΙ CANON CL-513 
COLOR ΓΙΑ FAX CANON 
MX340, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

222902
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 16,00 € 160,00 €

8
ΜΕΛΑΝΙ CANON PG-512 
BLACK ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ CANON 
MX340, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

216714
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 15,46 € 154,60 €

9
TONER CΑΝΟΝ- FX3, ΓΙΑ FAX 
CANON L360,  2700 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

225477
ΤΕΜΑΧΙΟ 13 7,00 € 91,00 €

10

DRUM DEVELOP DR-114 ME 
ΚΩΔΙΚΟ 40210298,ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
DEVELOP 1650/ INEO 210, 
ΓΝΗΣΙΟ, ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262193
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 105,00 € 525,00 €

11

TONER  DEVELOP TN-114 ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ OEM: 8937786 ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
DEVELOP 1650/ INEO 210, 
ΓΝΗΣΙΟ,  ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

208333
ΤΕΜΑΧΙΟ 11 54,95 € 604,45 €

12

TONER EPSON EPN M1400 ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON 
ACULASER M1400, 2200 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

226608
ΤΕΜΑΧΙΟ 4 4,25 € 17,00 €

13

PHOTOCONDUCTOR EPSON 
ME ΚΩΔΙΚΟ C13S051099 ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON 
ACULASER M1200, 20.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

243069
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 15,00 € 30,00 €

14

TONER EPSON, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON ACULASER 
M1200, 3200 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

241674
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 15,00 € 120,00 €

15
TONER EPSON  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
EPSON EPL 6200L, 6.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243070
11.4.151 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 9,00 € 90,00 €

16

DRUM EPSON ME ΚΩΔΙΚΟ 
C13S051099, ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
EPSON EPL 6200L, 20.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ,  ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

226290
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 12,00 € 120,00 €

17

ΜΕΛΑΝΙ EPSON CYAN 16XL 
DURABrite ULTRA INK, ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  EPSON WF 2520, 
450 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253599
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,20 € 3,60 €

18

ΜΕΛΑΝΙ EPSON YELLOW 16XL 
DURABrite ULTRA INK, ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  EPSON WF 2520, 
450 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253600
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,20 € 3,60 €
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19

ΜΕΛΑΝΙ EPSON MAGENTA 
16XL DURABrite ULTRA INK, 
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  EPSON WF 
2520, 450 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253601
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,20 € 3,60 €

20

ΜΕΛΑΝΙ EPSON BLACK 16XL 
DURABrite ULTRA INK, ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  EPSON WF 2520, 
500 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253602
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,20 € 12,00 €

21

TONER  EPSON ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
EPSON AL M200DN 
M200/MX200, 2500 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

239952
ΤΕΜΑΧΙΟ 40 3,57 € 142,80 €

22

TONER  EPSON  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
T0711 BLACK ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
EPSON D78, 245 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

273550
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 10,02 € 30,06 €

23

TONER  EPSON  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
T0715/T0895 TRICOLORE SET 
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON D78, 
245 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

273551
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 40,07 € 120,21 €

24

ΜΕΛΑΝΙ HP No 650 TRICOLOR 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CZ102AE, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 
INK.ADVANTAGE 4645, 200 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

226602
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 7,82 € 46,92 €

25

ΜΕΛΑΝΙ HP No 650 BLACK ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ CZ101AE, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 
INK.ADVANTAGE 4645, 360 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

226603
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 8,99 € 89,90 €

26

ΜΕΛΑΝΙ HP No 652 TRICOLOR 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ F6V24AE, ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 
4675, 200 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262196
ΤΕΜΑΧΙΟ 41 8,00 € 328,00 €

27

ΜΕΛΑΝΙ HP No 652 BLACK ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ F6V25AE, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 4675, 
360 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262197
ΤΕΜΑΧΙΟ 87 9,98 € 868,26 €

28

TONER HP 85A  ME  ΚΩΔΙΚΟ 
CE285A , ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
HP LASER JET P1102W, 2.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

221979
ΤΕΜΑΧΙΟ 252 4,13 € 1.040,76 €

29

ΜΕΛΑΝΙ HP ME ΚΩΔΙΚΟ 
301XL ΤΡΙΧΡΩΜΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESKJET 1000, 
330 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

203044
ΤΕΜΑΧΙΟ 70 12,00 € 840,00 €

30

ΜΕΛΑΝΙ HP ME ΚΩΔΙΚΟ 
301XL ΜΑΥΡΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESKJET 1000, 
480 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

203043
ΤΕΜΑΧΙΟ 120 10,00 € 1.200,00 €

31

TONER HP 128A, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
CE321A (CYAN), ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CP1525n, 
1.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

241686
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 7,04 € 56,32 €

32

TONER HP 128A, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
CE322A (YELLOW), ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CP1525n, 
1.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

241687
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 3,73 € 29,84 €

33

TONER HP 128A, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
CE323A (MAGENTA) ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CP1525n, 
1.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

241688
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 7,04 € 56,32 €
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34

TONER HP 128A, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
CE320A (BLACK), ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CP1525n, 
2.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

241685
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 7,04 € 70,40 €

35

TONER HP 49A  ME  ΚΩΔΙΚΟ 
Q5949A, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
HP LASER JET 1320, 2.500 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

230534
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 6,18 € 18,54 €

36

ΜΕΑΝΙ HP No 920 XL 
MAGENTA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
CD973AE, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
 HP OFFICEJET 
7500A/OFFICEJET 6500, 700 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

253603
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 3,00 € 24,00 €

37

ΜΕΛΑΝΙ HP No 920 XL CYAN 
CD972AE, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
 HP OFFICEJET 
7500A/OFFICEJET 6500, 700 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

253604
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 3,00 € 24,00 €

38

ΜΕΛΑΝΙ HP No 920 XL 
YELLOW CD974AE, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP OFFICEJET 
7500A/OFFICEJET 6500, 700 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

250407
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 4,00 € 32,00 €

39

ΜΕΛΑΝΙ HP No 920 XL BLACK 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CD971AE, ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP 
OFFICEJET 7500A/OFFICEJET 
6500, 1.200 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

253605
ΤΕΜΑΧΙΟ 14 4,00 € 56,00 €

40

ΜΕΛΑΝΙ HP No 28  COLOR ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ  C8728AE, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 
3550/DESKJET 5652, 240 
ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 
84917

11.4.38 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 9,60 € 57,60 €

41

ΜΕΛΑΝΙ HP No 27XL  BLACK 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  C8727AE , ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET  
3550/DESKJET 5652, 520 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 
84915

11.4.39 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,00 € 50,00 €

42

ΜΕΛΑΝΙ HP No 78  COLOR ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ  C6578AE, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 6122 
/ 940C, 1200 ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

135528
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 13,70 € 41,10 €

43

ΜΕΛΑΝΙ HP No 45  BLACK ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ  51645AE , ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 6122 
/940C, 930 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

135527
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 11,00 € 55,00 €

44

TONER HP 05A  ME  ΚΩΔΙΚΟ 
CE505A, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
HP  LASERJET 2035, 2.300 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243071
ΤΕΜΑΧΙΟ 25 6,59 € 164,75 €

45

ΜΕΛΑΝΙ HP No 117A  BLACK 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ W2070A, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP COLOR LASER 
150A, 1000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273552
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 30,26 € 605,20 €

46

ΜΕΛΑΝΙ HP No 117A  CYAN 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ W2071A, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP COLOR LASER 
150A , 700 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273553
ΤΕΜΑΧΙΟ 15 33,48 € 502,20 €
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47

ΜΕΛΑΝΙ HP No 117A  YELLOW 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ W2072A, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP COLOR LASER 
150A, 700 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273554
ΤΕΜΑΧΙΟ 15 33,48 € 502,20 €

48

ΜΕΛΑΝΙ HP No 117A  
MAGENΤA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
W2073A, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
 HP COLOR LASER 150A, 700 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273555
ΤΕΜΑΧΙΟ 15 33,48 € 502,20 €

49

ΤΟΝΕΡ HP 79Α ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET 
PRO M12A, ΓΝΗΣΙΟ, 1000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

373557
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 43,04 € 215,20 €

50

TONER HP 79X ME ΚΩΔΙΚΟ 
CF279X  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
HP LASERJET PRO M12W, 
2.500 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ.

ΚΩΔ. 
ORCO 

262213
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 5,75 € 17,25 €

51

ΜΕΛΑΝΙ HP No 304 XL BLACK 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ N9K06AE, ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 
2630, 300 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273558
ΤΕΜΑΧΙΟ 12 20,27 € 243,24 €

52

ΜΕΛΑΝΙ HP No 304 XL 
TRICOLOR ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
N9K05AE, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
 HP DESKJET 2630, 300 
ΣΕΛΙΔΕΣ , ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273559
ΤΕΜΑΧΙΟ 12 21,48 € 257,76 €

53

DRUM KONICA MINOLTA DR-
114 ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΚONICA-
MINOLTA BIZHUB 162/226, 
40.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

262193
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 90,00 € 540,00 €

54

TONER KONICA MINOLTA TN-
118 (ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  
ΚONICA-MINOLTA BIZHUB 
226, 2x11.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273560
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 48,87 € 488,70 €

55

TONER KYOCERA TK-340 ME 
ΚΩΔΙΚΟ 1T02J00EU0, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ KYOCERA FS-
2020D, 12.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253606
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 12,42 € 24,84 €

56

TONER KYOCERA TK-350, ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ KYOCERA FS-
3140, 15000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

242890
ΤΕΜΑΧΙΟ 4 11,18 € 44,72 €

57

TONER LEXMARK  ME ΚΩΔΙΚΟ 
64016HE, ΓΙΑ TON ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
LEXMARK T640, 21.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

221987
ΤΕΜΑΧΙΟ 65 24,00 € 1.560,00 €

58

TONER LEXMARK  ME ΚΩΔΙΚΟ 
60F2H00 , ΓΙΑ TON ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
LEXMARK MX 410DE, 10.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

226288
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 21,00 € 105,00 €

59

PHOTOCONDUCTOR 
LEXMARK ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
260X22G  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
LEXMARK  E360dn/ E260dn, 
30.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

218326
ΤΕΜΑΧΙΟ 26 15,00 € 390,00 €

60

TONER LEXMARK ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
E360H11E ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
LEXMARK E260DN /  E360dn,  
9.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243076
11.4.121 ΤΕΜΑΧΙΟ 95 15,90 € 1.510,50 €
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61

DRUM LEXMARK ME ΚΩΔΙΚΟ 
50F0Z00 500Z, ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ MS310DN 
/MS415DN / MS-410DN, 
60.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

214259
ΤΕΜΑΧΙΟ 13 31,88 € 414,44 €

62

TONER LEXMARK ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
50F2X00, ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤH 
LEXMARK MS310DN 
/MS415DN/MS-410DN,  
10.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243078
ΤΕΜΑΧΙΟ 23 20,00 € 460,00 €

63

PHOTOCONDUCTOR 
LEXMARK ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
12A8302,  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
LEXMARK  X340, 30.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

177609
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 15,00 € 15,00 €

64

TONER LEXMARK ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
X340H21G, ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤHΣ 
LEXMARK X340, 6.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243079
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 12,00 € 24,00 €

65

TONER LEXMARK ME ΚΩΔΙΚΟ 
71B20C0 CYAN ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK 
CS417DN, 2.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ.

ΚΩΔ. 
ORCO 

262214
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 32,00 € 256,00 €

66

TONER LEXMARK ME ΚΩΔΙΚΟ 
71B20Y0 YELLOW ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK 
CS417DN, 2.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ.

ΚΩΔ. 
ORCO 

262215
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 32,00 € 256,00 €

67

TONER LEXMARK ME ΚΩΔΙΚΟ 
71B20M0 MAGENTA ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK 
CS417DN, 2.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ.

ΚΩΔ. 
ORCO 

262216
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 32,00 € 256,00 €

68

ΤΟΝΕΡ LEXMARK ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
B232000 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
MB 2338, 3000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273561
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 73,55 € 367,75 €

69

TONER LEXMARK ME ΚΩΔΙΚΟ 
71B20K0  BLACK ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK 
CS417DN, 3.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ.

ΚΩΔ. 
ORCO 

262218
ΤΕΜΑΧΙΟ 12 32,00 € 384,00 €

70

DRUM OKI ME ΚΩΔΙΚΟ 
44574302 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  
Β431dn /OKI B 411dn, 25.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

208665
ΤΕΜΑΧΙΟ 13 57,00 € 741,00 €

71

TONER ΟΚΙ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
44574702 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ OKI 
Β 431dn/OKI B 411dn, 10.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ,  ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243085
ΤΕΜΑΧΙΟ 65 7,29 € 473,85 €

72

DRUM OKI ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
43979002 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ OKI 
B430, 25.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

241683
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 35,00 € 175,00 €

73

TONER OKI ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
43979102 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ OKI 
B430, 7.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243083
ΤΕΜΑΧΙΟ 15 13,00 € 195,00 €

74

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΟΚΙ ΜΕ  
ΚΩΔΙΚΟ 09002316, ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΟΚΙ ML-590/591, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 
38874

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 15,00 € 150,00 €
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76

DRUM PANASONIC ME 
ΚΩΔΙΚΟ  DQ-H60J-PU ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
PANASONIC DP 1520 P, 
60.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253610
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 33,00 € 99,00 €

77

TONER PANASONIC ME 
ΚΩΔΙΚΟ DQ-TU10J  ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
PANASONIC DP 1520 P, 
10.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

156124
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 30,00 € 90,00 €

78

DRUM PANASONIC ME 
ΚΩΔΙΚΟ KX-FA84X, ΓΙΑ FAX 
PANASONIC  KX FL611, KX-
FL511, 10.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

204714
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 34,27 € 205,62 €

79

TONER PANASONIC ME 
ΚΩΔΙΚΟ KX-FA83X, ΓΙΑ FAX 
PANASONIC KX-FL511, KX 
FL611, 2.500 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 
99574

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 23,32 € 139,92 €

80

TONER SAMSUNG ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
MLT-D101S,  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
SAMSUNG ML 2160, 2165W, 
SCX 3405W, SF-760P, 1.500 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

262180
ΤΕΜΑΧΙΟ 450 6,73 € 3.028,50 €

81

TONER SAMSUNG ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
MLT-D1052L, ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
SAMSUNG  ML-2580N, ML-
2540, FAX SF-650, 2.500 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

221982
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 7,91 € 237,30 €

82

TONER SAMSUNG ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
MLT-D205L, ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
SAMSUNG  ML-3710D, 5.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243087
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 17,00 € 85,00 €

83

TONER SAMSUNG ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
MLT-D111L,  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
SAMSUNG M EXPRESS 2022, 
Μ2070, Μ2026, 1.800 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

241218
ΤΕΜΑΧΙΟ 550 6,94 € 3.817,00 €

84

TONER SAMSUNG ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
MLT-D1082S, ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
SAMSUNG ML 1640,  1.500 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243089
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 13,00 € 78,00 €

85

TONER SAMSUNG ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
D1042S,  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
SAMSUNG ML 1660, ML 1665 
ML 1860,  ML1865, ML1670, 
1.500 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

221986
ΤΕΜΑΧΙΟ 97 6,94 € 673,18 €

86

DRUM SAMSUNG ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
MLT-R116L , ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
SAMSUNG M 2675F, SL 
M2825 ND, M 2875 FD, 
Μ2625D, 9.000 ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243090
ΤΕΜΑΧΙΟ 118 6,94 € 818,92 €

87

TONER SAMSUNG ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
MLT-D116L ,  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
SAMSUNG M 2675F, SL 
M2825 ND, M 2875 FD, 
Μ2625D, 3.000 ΣΕΛΙΔΕΣ,  
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

238233
ΤΕΜΑΧΙΟ 378 6,82 € 2.577,96 €
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88

TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
AR-202LT,, ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
MHXANHMA  SΗARP  AR Μ 
165,  16.000 ΣΕΛΙΔΕΣ , ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253611
ΤΕΜΑΧΙΟ 4 38,46 € 153,84 €

89

DRUM SHARP ME ΚΩΔΙΚΟ AR 
205 DM,  ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ SΗARP 
AR/5516N/5520/N ,  ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

184319
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 23,00 € 115,00 €

90

TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
AR-020 LT  , ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
SΗARP AR/5516N, AR5520/N  
, 16.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

242893
ΤΕΜΑΧΙΟ 12 36,97 € 443,64 €

91

TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
ΜΧ-23GTBA BLACK, ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
SΗARP ΜΧ 2614, 18.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ,  ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243092
ΤΕΜΑΧΙΟ 12 40,00 € 480,00 €

92

TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
MX-23GTYA YELLOW ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  
SHARP  MX2614, 10.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ,  ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243093
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 51,00 € 408,00 €

93

TONER SHARP  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
MX-23GTCA  CYAN ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
SHARP  MX2614, 10.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243097
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 51,00 € 408,00 €

94

TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
MX-23MA MAGENTA ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
SHARP MX2614,  10.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243096
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 51,00 € 408,00 €

95

TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ   
AR-168T, ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ SΗARP AR 5012, 
8.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ,  ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

242892
ΤΕΜΑΧΙΟ 4 28,69 € 114,76 €

96

TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ    
ΜΧ-237GT , ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ SΗARP AR 
6020N, 20.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

235629
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 47,89 € 383,12 €

97

KIT TONER  ΚΑΙ DRUM XEROX 
ME ΚΩΔIKO  LC811   ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX LF8145 
OFFICEFAX, 2.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243101
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 90,00 € 180,00 €

98

TONER PANTUM ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
TL-420 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
PANTUM 
P3010DW,P3300,M6800FDW, 
6.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

265716
ΤΕΜΑΧΙΟ 800 64,31 € 51.448,00 €

99

DRUM PANTUM DL-410 ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ PANTUM 
P3010DW,P3300,M6800FDW 
12.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253615
ΤΕΜΑΧΙΟ 290 57,00 € 16.530,00 €

100

TONER ΧEROX ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
106R03480  BLACK  ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER 
6510 DN  5.500 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262206
ΤΕΜΑΧΙΟ 45 92,83 € 4.177,35 €

101

TONER ΧEROX  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
106R03690 CYAN ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX  PHASER 
6510 DN 4.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253616
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 116,54 € 3.496,20 €

20PROC007157371 2020-08-07



Σελίδα 13

102

TONER ΧEROX  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
106R03691 MAGENTA ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX  PHASER 
6510 DN 4.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253617
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 116,54 € 3.496,20 €

103

TONER ΧEROX  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
106R03692 YELLOW ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX  PHASER 
6510 DN 4.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253618
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 116,54 € 3.496,20 €

104
ΧEROX PHASER 6510 DN 
WASTE CARTRIDGE ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ 108R01416, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253619
ΤΕΜΑΧΙΟ 4 15,58 € 62,32 €

105

DRUM ΧEROX  ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ108R01417 CYAN  ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX 
PHASER 6510 DN, 48.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262207
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 76,28 € 381,40 €

106

DRUM ΧEROX  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
108R01419 YELLOW, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER 
6510 DN, 48.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262209
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 76,28 € 381,40 €

107

DRUM ΧEROX  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
108R01418 MAGENTA ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX 
PHASER 6510 DN, 48.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262210
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 76,28 € 381,40 €

108

DRUM ΧEROX  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
108R01420 BLACK ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER 
6510 DN, 48.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262211
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 76,28 € 381,40 €

109

TONER XEROX ME ΚΩΔΙΚΟ 
106R02757 MAGENTA ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER 
6022, 1.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

247515
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,50 € 21,00 €

110

TONER XEROX ME ΚΩΔΙΚΟ 
106R02756 CYAN ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER  
6022, 1.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

247514
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,50 € 21,00 €

111

TONER XEROX ME ΚΩΔΙΚΟ 
106R02758  YELLOW ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER 
6022, 1.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

247516
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,50 € 21,00 €

112

TONER XEROX ME ΚΩΔΙΚΟ 
106R02759 BLACK ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER 
6022, 2.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262212
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 3,50 € 28,00 €

113

RICOH MP2501 TONEΡ ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ 842009 ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
RICOH MP2501SP, 9.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

250416
ΤΕΜΑΧΙΟ 28 15,00 € 420,00 €

114

TONER RICOH ME ΚΩΔΙΚΟ 
842125  ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ RICOH MP2555, 
24.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262219
ΤΕΜΑΧΙΟ 15 44,00 € 660,00 €
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115

PHOTOCONDUCTOR 
LEXMARK ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
56F0Z00 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
MB 2338, 60000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273562
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 33,66 € 168,30 €

116
WASTE TONER  ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHARP MX 
2614 ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262220
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 24,00 € 72,00 €

117

ΤΟΝΕΡ HP 278A ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP 
LASERJET M1536DNF 2.100 
ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262221
ΤΕΜΑΧΙΟ 25 10,00 € 250,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α 120.212,12 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α 149.063,03 €

Προσφορές υποβάλλονται ανά είδος και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας αυτού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 149.063,03€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 120.212,12€, ΦΠΑ: 28.850,91€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ακόμα ενός έτους ως 

προς την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην 

παρούσα Διακήρυξη και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι έως VI αυτής. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί, ανά είδος, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

Α.  Τις διατάξεις:

1. του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. του Ν.2522/1997 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συμβάσεων δημοσίων έργων κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 

89/665 ΕΟΚ».

4. του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 

διατάξεις».

5. του N.4152/2013 περί «Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης  

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
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συναλλαγές.

6. του Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 

66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των 

υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες του άρθρου 65 του ν. 

4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) 

των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»

7. του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

8.  του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευομένων  από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις».

9.  του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

10. του  Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 Α/04-09-2010».

11. Του Ν. 3846/2010 ( Α΄66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 

12. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους». 

13. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις».

14. του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 

άλλες διατάξεις».
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15. του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης 

Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης …….της εθνικής οικονομίας».

16. του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».

17. του N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/A/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών προσώπων, Υπηρεσιών Δημοσίου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/92 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

18. του N. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

19. του N. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

20. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

21. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.

22. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.

23. του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”.

24. Του μέρους Γ του Ν.4472 2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017) περί ίδρυσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ για την 

κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας φορέων

25. του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

26. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.

27. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα:

1. Το με αρ. πρωτ. 4662/14-9-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Αναφορικά με την 

αρμοδιότητα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά την 

θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016». 
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2. Την Υ.Α. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

3. Την Υ.Α 56902/215/2017(ΦΕΚ1924/Β/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

4. Την με αρ. πρωτ. 10136/3-3-2020 Απόφαση Διοικήτριας περί έγκρισης του Πίνακα 

Προγραμματισμού Προμηθειών έτους 2020

5. Την με αριθμό 719/30-7-2020 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης και την με αριθ. 35245/4-8-

2020 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης.

6. Την με αρ.πρωτ. 35690/06-08-2020 Απόφαση της Διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης 

7. Τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης

1.5 Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 04η /09/2020 ημέρα  

Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ως άνω συστήματος, ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 

10η/09/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα

Α.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 95806

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο στην 

εφημερίδα «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ». 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δεν δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης μετά από την δημοσίευση της 57654/22-5-

17 (Β/1781) απόφασης του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL):   www.hc-crete.gr  στo πεδίο “Διακηρύξεις”.

Β.   Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 

το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες

δ) για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

3.  οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

4. το σχέδιο της σύμβασης 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο  10 ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο 

της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους 

που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, είτε 

κατατίθεται μετά την έλευση των 10 ημερών πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής των 

προσφορών  δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 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:
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α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

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

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 

με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 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 αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 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. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα Ενημερωτικά Φυλλάδια «PROSPECTUS» του κατασκευαστή 

τα οποία μπορούν να υποβληθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και 
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γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 

τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 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.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 

ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η 

εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 

χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 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 ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών παραθέτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υποδείγματα 

Εγγυητικών Επιστολών της παρούσης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε:
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), επί ποινή 

αποκλεισμού,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής, υποχρεωτικά, θα πρέπει να καλύπτει το 2% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων 

προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, το ύψος 

της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας 

πίστωσης του συνόλου των ειδών για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά εκτός Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 

τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. 
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 

τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 

2.2.3 έως 2.2.5, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή 

δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

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

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
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του Συμβουλίου 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), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

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

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

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

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά  στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, (α) έως (στ), η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 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 ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν 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.

20PROC007157371 2020-08-07



Σελίδα 25

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους 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. 

Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.3. Όταν 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: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 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 Σώματος 

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. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, 

(β) εάν 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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
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οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα 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, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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, 

(ζ) εάν 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 2.2.5.2  της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε 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 κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια 

εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της 4παρούσας παραγράφου, υπό την 
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προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας .

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων 

ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3. και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 

τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 

απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 

του ν. 4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 

άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
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Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 

δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της 

παραγράφου 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες 

της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και σύμφωνα με τις οδηγίες  του 

Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσης.

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών.

Σε 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, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας 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.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
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προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.                                         

2.2.5.2  Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4 κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη 

σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 

μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 

εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν 

να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου (έκδοσης έως τρείς (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του) όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 
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που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

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

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 

λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του, ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. Πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 

εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι 

το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 

οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων. 
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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 

στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 παραγράφου ή ότι 

τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις 

καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 

άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

δ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.3 της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί 

εφικτή η έκδοση του ανωτέρω  πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα (έκδοσης 

μετά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης προς τον οικονομικό φορέα) ότι δεν 

έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
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Τονίζεται ότι ως προς τις ημερομηνίες έκδοσης των ως άνω Β1 αποδεικτικών μέσων ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο αρ.43 του Ν.4605/2019

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης έκδοσης µε το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους. Οι οικονομικοί 

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 

τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και 

ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 

σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 

απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη καταλληλότητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει 

σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
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νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 

υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 

νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 

μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 

την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 

η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 

πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια 

του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 

αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους. 

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

μόνο βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη, για το σύνολο 

της υπό ανάθεση προμήθειας. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης 

ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 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.
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

56902/215/2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 

πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 

προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 

910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 

1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν 

τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, 

εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση 

συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης 

δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν 

είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 

υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, 

η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 

ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν 
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συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 

υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς 

φορείς.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας 

σύμβασης.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 

αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς 

τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση 

από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 

υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 

υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 

εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει 

ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν:
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α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης και 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙΙ  της παρούσης.

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 

και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 

ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε).

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

όπου ο οικονομικός φορέας να δηλώνει ότι: 

 Δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016 

περί αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της 

εργατικής νομοθεσίας

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων 

οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί,  

τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί

 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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 Δεσμεύεται, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για την απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σημειώνονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) φέρει ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών, υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου οικονομικού φορέα με 

ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση 

δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες 

φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  ΙΙ 

της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Επισημαίνεται ότι η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, σχετικό 

Φύλλο Συμμόρφωσης, σύμφωνα και με τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος ΙΙ των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας 

τεχνικής περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες 

συμφωνίες ή αποκλίσεις σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή. Ο προμηθευτής 

θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο και να παραπέμπει σχετικώς 

στα υποβαλλόμενα έντυπα, prospectus και λοιπά έγγραφα της Τεχνικής προσφοράς.
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης. Πιο συγκεκριμένα: 

Α. Τιμές

Η τιμή των προς προμήθεια ακτινολογικών φιλμς δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα, και για το σύνολο 

της προκηρυχθείσας  ποσότητας του κάθε είδους. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο 

σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών 

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

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ 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 και τεκμηριώνεται από 

την αναθέτουσα αρχή της παρούσας διακήρυξης. 

δ) Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή ανά κατηγορία είδους με τη 

διευκρίνιση ότι η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της προκηρυχθείσας 

ποσότητας.

Β. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση  γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού 

συλλογικού οργάνου και παρουσία των οικονομικών φορέων.   

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 

είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 

την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 

σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 

πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 

(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
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αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 

παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί σχετικά από την παρούσα διακήρυξη

2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση 

στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών 

εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων 

της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. 16 της Υ.Α 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2-7-2017) 

και στο αρ. 100 του Ν.4412/2016  για  την  ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών 

της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
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απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 

ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών.

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από 

το ως άνω όργανο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισότιμες προσφορές.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται 

τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί 

με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών των ως άνω σταδίων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3.4 της παρούσας.
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Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία 

προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των 

σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου - Δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας 

της προμήθειας.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 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 που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 

από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις 

διατάξεις του ν. 4250/2014 (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 και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον 

ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση.

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

υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος εντός της ως άνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, 

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 την 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
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δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 

αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται 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 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

με το Τ.Ε.Υ.Δ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 

2.2.4 της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 

στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ ότι πληροί, οι 

οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 
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είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το 

ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 

50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από 

τον προμηθευτή.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του σχετικού 

πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

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. Τα 

έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον 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 

του ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
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προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 

και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 

της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 

τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 

αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 

στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμό 56902/215 Υ.Α.(ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017). 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια. 
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 

από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν 

κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

περίπτωση α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 

περίπτωση β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 

απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί 

να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 

διαδικασίας 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 

έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 

προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 

πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 

Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν 

από τη συζήτηση της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 

από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 

4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
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ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 

λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 

ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 

συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 

αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 

αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας 

της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 

4412/2016.

Γενικά, για οτιδήποτε άλλο δεν περιγράφεται στην παρούσα ενότητα 3.4, ισχύουν τα 

οριζόμενα στο Βιβλίο ΙV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 345-374 περί «Έννομης 

Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων» καθώς και το Π.Δ 39/2017 (ΦΕΚ64/Α/4-5-

2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών».

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα 

ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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 ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, ισχύος 

τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης, εφόσον το ύψος αυτής 

υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ μη συμπ/νου ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

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

που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V 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, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

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

αυτή ειδικότερα ορίζει.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
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δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 

υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις 

υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της 

παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την 

αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 

Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της 

προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις 

συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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 σχετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου και Απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 

τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και μετά την οριστική ποιοτική 

και ποσοτική παραλαβή από τις σχετικά προς τούτο ειδικές Επιτροπές Παραλαβής. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την προμήθεια των ειδών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 

υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του 

για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

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

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

4412/2016.
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5.2.2.  Αν τα είδη παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση παράδοσης που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 

50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας παράδοσης της σύμβασης ή σε περίπτωση 

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 

2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα παραπάνω αφορούν και επιβάλλονται αναλόγως 

σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 

παράδοσης), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών ειδών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των 

συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 

κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 

προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ 

της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 

αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 

απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 

από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί.
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5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος - τόπος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών πραγματοποιείται με ευθύνη και μέριμνα του 

Προμηθευτή και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα εργάσιμων (10) ημερών από την ημερομηνία 

παραγγελίας, στην Κεντρική Αποθήκη της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

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

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

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, 

ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την 

επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον 

δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

6.2 Παραλαβή ειδών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών

6.2.1. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών είναι η 

Διαχείριση/Κεντρική Αποθήκη της 7ης ΥΠΕ Κρήτης σε συνεργασία με την Δ/νση Πληροφορικής της 

7ης ΥΠΕ Κρήτης. H παραλαβή των ειδών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής της Κεντρικής 

Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και υπό την εποπτεία της Δ/νση Πληροφορικής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος καθώς 

και όσοι άλλοι έλεγχοι απαιτούνται. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον 

ανάδοχο.

6.2.2. Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 

από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 

εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το 
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θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα είδη αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 

σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του είδους 

και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 

με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 

4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και 

τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο 

εξωτερικό

Σύμφωνα με τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016. 

6.4 Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας του 

είδους, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους 

της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το είδος ή τα μέρη αυτού που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος 

και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

Αναπροσαρμογή της τιμής προμήθειας των ειδών δεν επιτρέπεται.
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6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- 

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 

αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 

συμβάσεων. 

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει 

μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 

ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την 

προμήθεια των ειδών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει 

της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Αντικείμενο Διαγωνισμού - Ειδικές Απαιτήσεις Αντικειμένου της Σύμβασης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ) 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δεν απαιτείται

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ, 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ, 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ)

ΚΗΜΔΗΣ: 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΕΣΗΔΗΣ: 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 και ώρα 15:00
ΕΛΛΗΝ. ΤΥΠΟΣ: 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ
(ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

www.hc-crete.gr

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία  έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών 
07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 , ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  Ώρα 15:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 
04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Ώρα 10.00 π.μ 
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020  ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Ώρα 10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. :
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 95806

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ - (Κωδικός ΝUTS: GR431) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ (CPV 30192300-4)», ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

CPV «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ»  CPV 30192300-4

ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: GR431-434)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 149.063,03€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. (ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1281 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΩΝ 2020-2021 
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ. 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1.4 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ  % ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 
(3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου - Μοιρών)
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Ειδικές Απαιτήσεις Αντικειμένου της Σύμβασης

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία.

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά και  

φέρουν ψηφιακή υπογραφή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς επίσης και Πλήρης τεχνική 

περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) 

τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.  Προς τούτο συντάσσεται και 

υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο Φύλλο Συμμόρφωσης.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 

δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση 

αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η 

προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ –CPV 30192300-4» (ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, 
TONER, ΤΥΜΠΑΝΑ-DRUM) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ 7ΗΣ 

ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

  Τα προσφερόμενα είδη να είναι ΓΝΗΣΙΑ ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ (συμβατά) ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ. 

 Τα προσφερόμενα είδη να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση 

 Να μην είναι αναγομωμένα (REFILLED) 

Με τους παραπάνω όρους εννοούμε: 

ΓΝΗΣΙΑ = τα γνήσια εργοστασιακά αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των 
μηχανημάτων (original) 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ (συμβατά)= ισοδύναμα προϊόντα (που πληρούν όλες τις προδιαγραφές) τρίτων 
κατασκευαστών, τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην ελληνική αγορά και δεν παραβιάζουν 
οποιαδήποτε διάταξη περί πατεντών. 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ = ανακατασκευασμένα που αποσυναρμολογούνται, καθαρίζονται 
πλήρως, υπόκεινται σε ηλεκτρονικό και μηχανολογικό έλεγχο, αντικαθιστώνται τα φθαρμένα 
εξαρτήματα και επανασυναρμολογούνται. 

ΕΙΔΙΚΑ 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Σε περίπτωση που προσφερθούν είδη διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν του 
μηχανήματος για τον οποίο προορίζονται, δηλ. ισοδύναμα ή ανακατασκευασμένα τότε 
απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄75 του προσφέροντος 
ότι: 

Α)   Το εργοστάσιο κατασκευής έχει πιστοποίηση 

 ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη και 

 ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη ή ανώτερη (περί φιλικότητας του περιβάλλοντος)
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Β) Ο προσφέρων έχει πιστοποίηση

 ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη 

Συνημμένα, απαιτείται επίσης να προσκομιστούν  αντίγραφα των εν λόγω πιστοποιήσεων.

Για όλα τα είδη που περιέχουν γραφίτη και μελάνι (laser toner και inkjet) απαιτείται ως 
απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού -έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή των ειδών ότι 
παρέχει φύλλα δεδομένων ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet ) όπως περιγράφεται 
στην οδηγία 67/548/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επικίνδυνες ουσίες . 

 Για  τα προσφερόμενα είδη που δεν αναφέρεται αριθμός σελίδων (εκτύπωσης),  να 
προσφέρεται ο κωδικός μελανιού με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα (αριθμός σελίδων) σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO /IEC 19752 (μονόχρωμα toner), ISO /IEC 24711(έγχρωμα μελανοδοχεία), ISO 
/IEC 19798 (έγχρωμα toner ) . 

 Σε περίπτωση που προσφερθούν ανακατασκευασμένα TONER τότε απαιτείται, επί ποινή 
αποκλεισμού, έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντος ότι έχει πραγματοποιήσει την συνολική 
διαδικασία αποσυναρμολόγησης, ηλεκτρονικού και μηχανολογικού ελέγχου, αντικατάστασης 
όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων, εσωτερικό καθάρισμα από τα υπολείμματα παλιού γραφίτη 
επαναγέμιση με αποφόρτιση από το στατικό ηλεκτρισμό του TONER και επανασυναρμολόγησής 
του. 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 

Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα 
με νέο αρίστης ποιότητας χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα. Τα αναλώσιμα υλικά που 
τυχόν βρεθούν είτε κατά τον έλεγχο παραλαβής είτε μετέπειτα κατά την περίοδο χρήσης τους 
ακατάλληλα, με αποτέλεσμα : 

Α) ποιότητα εκτύπωσης μη ισάξια του αυθεντικού 

Β) κακή ή/και παντελή έλλειψη εκτύπωσης 

Γ) να μην αναγνωρίζονται από το μηχάνημα για το οποίο προορίζονται 

Δ) μικρότερο αριθμό εκτυπώσεων από τον αριθμό που προβλέπεται από τα αντίστοιχα ISO 
(αριθμού σελίδων εκτύπωσης)

 θα αντικαθίστανται άμεσα με νέα αρίστης ποιότητας χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα. 
Εάν αποδειχτούν ελαττωματικά περισσότερο από το 15% της ποσότητας του συγκεκριμένου 
κωδικού, θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου κωδικού – και τα 
ελαττωματικά είδη και η λοιπή ποσότητα - με νέα προϊόντα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του 
φορέα. 

 Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτικό μηχάνημα του φορέα από τη χρήση 
ισοδύναμων (συμβατών) αναλωσίμων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια 
εταιρεία είτε από εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των μηχανημάτων), ο προσφέρων θα 
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αναλάβει είτε την αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος είτε την αποζημίωση της χρέωσης 
του επισκευαστή. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασμένα: Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγώς 
κλεισμένες.

 Όλα τα προϊόντα θα πρέπει επίσης να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να 
αφαιρείται πριν από τη χρήση.

Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφονται: 

α) η συμβατότητα τύπου – μοντέλο 

β) τα μοντέλα (οι τύποι) των εκτυπωτών για τα οποία προορίζεται 

γ) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά, η ημερομηνία κατασκευής και η χρονική διάρκεια του 
προϊόντος 

δ) Επιπλέον στη συσκευασία θα αναγράφεται με σαφήνεια ο κατασκευαστής του προϊόντος  
εργοστάσιο παραγωγής, χώρα και επωνυμία

 Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και θα παρέχεται εγγύηση : 

 Καλής λειτουργίας (2 έτη)

 Αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων 

 Αποκατάσταση βλάβης εκτυπωτή εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από την κακή ποιότητα 
αναλωσίμου. 

 Για τις μελανοταινίες, οι προμηθευτές υποχρεούνται κατά την παράδοση να προσκομίσουν 
επιστολή του εργοστασίου κατασκευής, η οποία θα βεβαιώνει ότι οι μελανοταινίες είναι 
καινούργιες και ότι η μελάνωση τους έγινε σε χρονικό διάστημα το πολύ έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία παράδοσης, η δε ημερομηνία θα αναγράφεται πάνω σε κάθε κουτί . Οι 
μελανοταινίες πρέπει να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται πριν 
από τη χρήση και να αναφέρεται το μήκος της ταινίας στη συσκευασία . 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και η διάρκεια του (ο αριθμός εκτυπώσεων του ισοδύναμου 
προϊόντος), να συμφωνούν με τις προδιαγραφές του γνήσιου του κατασκευαστή. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί αριθμός εκτυπώσεων μικρότερος κατά 15% σε σχέση με τις προδιαγραφές, θα 
αντικατασταθεί όλη η υπό προμήθεια ποσότητα του προσφερόμενου είδους. 

 Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του προϊόντος που είναι αντικαταστάσιμα να είναι καινούρια, 
εφάμιλλης ποιότητας με τα original (π.χ. OPC drums, wiper blades, doctor blades, PCR rollers, 
magnetic rollers, Chips, seals, clips, transfer belt, fuser unit, waste toner bottle, intermediate 
transfer unit, maintenance kit). O γραφίτης να είναι υψηλής ποιότητας ο οποίος έχει ελέγχει έτσι 
ώστε να ταιριάζει απόλυτα με την ανθεκτικότητα του τυμπάνου. 
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 Για τα toner να αναγράφεται ο αριθμός σελίδων που τυπώνει με ποσοστό κάλυψης 5% με βάση 
το ISO/IEC 19752 για τα μαυρόασπρα και με βάση το ISO 19798 για τα έγχρωμα. Για τα inkjet να 
αναγράφεται ο αριθμός των σελίδων που τυπώνει με βάση το ISO/IEC 24711με κάλυψη 5% και να 
δοθούν στοιχεία για την ποσότητα του περιεχομένου τους (να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε 
ml). 

 Τα προϊόντα να κυκλοφορούν νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην προσκρούουν / 
παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα των εταιρειών – κατασκευαστών των εκτυπωτών 
(πατέντες). 

 Κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα έχει τη δυνατότητα 
να ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερόμενων ειδών, όπου αυτή 
κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλόλητας των ειδών. Η κατάθεση 
δείγματος θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή και τότε ο διαγωνιζόμενος οφείλει 
εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση να τα προσκομίσει. Στην περίπτωση που η επιτροπή 
κρίνει με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί 
όλους τους τεχνικούς όρους τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα 
αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά . 

 Στην τεχνική προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια ο κατασκευαστής των αναλωσίμων 
(εργοστάσιο παραγωγής, χώρα και επωνυμία).

 Να δίδονται στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο) του υπευθύνου της εταιρείας 
παραγωγού των αναλωσίμων με τον οποίο διατηρεί το δικαίωμα ο φορέας να επικοινωνήσει για 
την επαλήθευση οποιονδήποτε τεχνικών στοιχείων των προσφερομένων ειδών όσο και για την 
επαλήθευση της εκτέλεσης των σταδιακών παραγγελιών του φορέα κατά την διάρκεια της 
σύμβασης. Σε περίπτωση αδυναμίας επαλήθευσης οποιουδήποτε δηλωμένου στοιχείου (τεχνικού 
ή άλλου), ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καταστήσει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις 
νόμιμες συνέπειες. 

 Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωση τους με τις παραπάνω απαιτήσεις, 
όπως αυτές περιγράφονται και οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα 
υπογραφεί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ - ΤΙΜΩΝ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ. 
ΟRCO

ΚΩΔ. 
Π.Τ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΗ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ

1
DRUM BROTHER  DN-2000 ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ BROTHER 2920, 
12.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

242884
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 7,41 € 22,23 €

2
TONER BROTHER TN-2000  
ΓΙΑ FAX BROTHER 2920, ΜΕ 
2.500 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

174302
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 5,88 € 35,28 €

3

ΜΕΛΑΝΙ  BROTHER YELLOW  
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΕΜ: LC-121Y ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ BROTHER MFC-
J470DW, 300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

242887
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 8,00 € 24,00 €

4

ΜΕΛΑΝΙ BROTHER CYAN  ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ OEM: LC121C ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ BROTHER MFC-
J470DW 300 ΣΕΛΙΔΕΣ,  
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

242885
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 8,00 € 24,00 €

5

ΜΕΛΑΝΙ BROTHER MAGENTA 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ OEM: LC121M ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ BROTHER MFC-
J470DW , 300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

242886
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 8,00 € 24,00 €

6

ΜΕΛΑΝΙ BROTHER BLACK  ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ OEM: LC121BK ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ Brother MFC-
J470DW, 300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

242888
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 8,00 € 40,00 €

7
ΜΕΛΑΝΙ CANON CL-513 
COLOR ΓΙΑ FAX CANON 
MX340, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

222902
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 16,00 € 160,00 €

8
ΜΕΛΑΝΙ CANON PG-512 
BLACK ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ CANON 
MX340, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

216714
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 15,46 € 154,60 €

9
TONER CΑΝΟΝ- FX3, ΓΙΑ FAX 
CANON L360,  2700 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

225477
ΤΕΜΑΧΙΟ 13 7,00 € 91,00 €

10

DRUM DEVELOP DR-114 ME 
ΚΩΔΙΚΟ 40210298,ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
DEVELOP 1650/ INEO 210, 
ΓΝΗΣΙΟ, ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262193
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 105,00 € 525,00 €

11

TONER  DEVELOP TN-114 ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ OEM: 8937786 ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
DEVELOP 1650/ INEO 210, 
ΓΝΗΣΙΟ,  ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

208333
ΤΕΜΑΧΙΟ 11 54,95 € 604,45 €

12

TONER EPSON EPN M1400 ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON 
ACULASER M1400, 2200 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

226608
ΤΕΜΑΧΙΟ 4 4,25 € 17,00 €

13

PHOTOCONDUCTOR EPSON 
ME ΚΩΔΙΚΟ C13S051099 ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON 
ACULASER M1200, 20.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

243069
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 15,00 € 30,00 €
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14

TONER EPSON, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON ACULASER 
M1200, 3200 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

241674
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 15,00 € 120,00 €

15
TONER EPSON  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
EPSON EPL 6200L, 6.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243070
11.4.151 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 9,00 € 90,00 €

16

DRUM EPSON ME ΚΩΔΙΚΟ 
C13S051099, ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
EPSON EPL 6200L, 20.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ,  ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

226290
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 12,00 € 120,00 €

17

ΜΕΛΑΝΙ EPSON CYAN 16XL 
DURABrite ULTRA INK, ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  EPSON WF 2520, 
450 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253599
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,20 € 3,60 €

18

ΜΕΛΑΝΙ EPSON YELLOW 16XL 
DURABrite ULTRA INK, ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  EPSON WF 2520, 
450 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253600
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,20 € 3,60 €

19

ΜΕΛΑΝΙ EPSON MAGENTA 
16XL DURABrite ULTRA INK, 
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  EPSON WF 
2520, 450 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253601
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,20 € 3,60 €

20

ΜΕΛΑΝΙ EPSON BLACK 16XL 
DURABrite ULTRA INK, ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  EPSON WF 2520, 
500 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253602
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,20 € 12,00 €

21

TONER  EPSON ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
EPSON AL M200DN 
M200/MX200, 2500 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

239952
ΤΕΜΑΧΙΟ 40 3,57 € 142,80 €

22

TONER  EPSON  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
T0711 BLACK ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
EPSON D78, 245 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

273550
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 10,02 € 30,06 €

23

TONER  EPSON  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
T0715/T0895 TRICOLORE SET 
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON D78, 
245 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

273551
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 40,07 € 120,21 €

24

ΜΕΛΑΝΙ HP No 650 TRICOLOR 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CZ102AE, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 
INK.ADVANTAGE 4645, 200 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

226602
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 7,82 € 46,92 €

25

ΜΕΛΑΝΙ HP No 650 BLACK ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ CZ101AE, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 
INK.ADVANTAGE 4645, 360 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

226603
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 8,99 € 89,90 €

26

ΜΕΛΑΝΙ HP No 652 TRICOLOR 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ F6V24AE, ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 
4675, 200 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262196
ΤΕΜΑΧΙΟ 41 8,00 € 328,00 €

27

ΜΕΛΑΝΙ HP No 652 BLACK ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ F6V25AE, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 4675, 
360 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262197
ΤΕΜΑΧΙΟ 87 9,98 € 868,26 €

28

TONER HP 85A  ME  ΚΩΔΙΚΟ 
CE285A , ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
HP LASER JET P1102W, 2.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

221979
ΤΕΜΑΧΙΟ 252 4,13 € 1.040,76 €
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29

ΜΕΛΑΝΙ HP ME ΚΩΔΙΚΟ 
301XL ΤΡΙΧΡΩΜΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESKJET 1000, 
330 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

203044
ΤΕΜΑΧΙΟ 70 12,00 € 840,00 €

30

ΜΕΛΑΝΙ HP ME ΚΩΔΙΚΟ 
301XL ΜΑΥΡΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESKJET 1000, 
480 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

203043
ΤΕΜΑΧΙΟ 120 10,00 € 1.200,00 €

31

TONER HP 128A, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
CE321A (CYAN), ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CP1525n, 
1.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

241686
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 7,04 € 56,32 €

32

TONER HP 128A, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
CE322A (YELLOW), ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CP1525n, 
1.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

241687
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 3,73 € 29,84 €

33

TONER HP 128A, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
CE323A (MAGENTA) ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CP1525n, 
1.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

241688
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 7,04 € 56,32 €

34

TONER HP 128A, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
CE320A (BLACK), ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CP1525n, 
2.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

241685
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 7,04 € 70,40 €

35

TONER HP 49A  ME  ΚΩΔΙΚΟ 
Q5949A, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
HP LASER JET 1320, 2.500 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

230534
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 6,18 € 18,54 €

36

ΜΕΑΝΙ HP No 920 XL 
MAGENTA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
CD973AE, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
 HP OFFICEJET 
7500A/OFFICEJET 6500, 700 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

253603
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 3,00 € 24,00 €

37

ΜΕΛΑΝΙ HP No 920 XL CYAN 
CD972AE, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
 HP OFFICEJET 
7500A/OFFICEJET 6500, 700 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

253604
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 3,00 € 24,00 €

38

ΜΕΛΑΝΙ HP No 920 XL 
YELLOW CD974AE, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP OFFICEJET 
7500A/OFFICEJET 6500, 700 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

250407
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 4,00 € 32,00 €

39

ΜΕΛΑΝΙ HP No 920 XL BLACK 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CD971AE, ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP 
OFFICEJET 7500A/OFFICEJET 
6500, 1.200 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

253605
ΤΕΜΑΧΙΟ 14 4,00 € 56,00 €

40

ΜΕΛΑΝΙ HP No 28  COLOR ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ  C8728AE, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 
3550/DESKJET 5652, 240 
ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 
84917

11.4.38 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 9,60 € 57,60 €

41

ΜΕΛΑΝΙ HP No 27XL  BLACK 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  C8727AE , ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET  
3550/DESKJET 5652, 520 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 
84915

11.4.39 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,00 € 50,00 €

42

ΜΕΛΑΝΙ HP No 78  COLOR ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ  C6578AE, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 6122 
/ 940C, 1200 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

135528
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 13,70 € 41,10 €
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ΣΥΜΒΑΤΟ

43

ΜΕΛΑΝΙ HP No 45  BLACK ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ  51645AE , ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 6122 
/940C, 930 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

135527
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 11,00 € 55,00 €

44

TONER HP 05A  ME  ΚΩΔΙΚΟ 
CE505A, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
HP  LASERJET 2035, 2.300 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243071
ΤΕΜΑΧΙΟ 25 6,59 € 164,75 €

45

ΜΕΛΑΝΙ HP No 117A  BLACK 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ W2070A, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP COLOR LASER 
150A, 1000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273552
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 30,26 € 605,20 €

46

ΜΕΛΑΝΙ HP No 117A  CYAN 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ W2071A, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP COLOR LASER 
150A , 700 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273553
ΤΕΜΑΧΙΟ 15 33,48 € 502,20 €

47

ΜΕΛΑΝΙ HP No 117A  YELLOW 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ W2072A, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP COLOR LASER 
150A, 700 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273554
ΤΕΜΑΧΙΟ 15 33,48 € 502,20 €

48

ΜΕΛΑΝΙ HP No 117A  
MAGENΤA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
W2073A, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
 HP COLOR LASER 150A, 700 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273555
ΤΕΜΑΧΙΟ 15 33,48 € 502,20 €

49

ΤΟΝΕΡ HP 79Α ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET 
PRO M12A, ΓΝΗΣΙΟ, 1000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

373557
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 43,04 € 215,20 €

50

TONER HP 79X ME ΚΩΔΙΚΟ 
CF279X  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
HP LASERJET PRO M12W, 
2.500 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ.

ΚΩΔ. 
ORCO 

262213
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 5,75 € 17,25 €

51

ΜΕΛΑΝΙ HP No 304 XL BLACK 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ N9K06AE, ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 
2630, 300 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273558
ΤΕΜΑΧΙΟ 12 20,27 € 243,24 €

52

ΜΕΛΑΝΙ HP No 304 XL 
TRICOLOR ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
N9K05AE, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
 HP DESKJET 2630, 300 
ΣΕΛΙΔΕΣ , ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273559
ΤΕΜΑΧΙΟ 12 21,48 € 257,76 €

53

DRUM KONICA MINOLTA DR-
114 ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΚONICA-
MINOLTA BIZHUB 162/226, 
40.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

262193
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 90,00 € 540,00 €

54

TONER KONICA MINOLTA TN-
118 (ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  
ΚONICA-MINOLTA BIZHUB 
226, 2x11.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273560
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 48,87 € 488,70 €

55

TONER KYOCERA TK-340 ME 
ΚΩΔΙΚΟ 1T02J00EU0, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ KYOCERA FS-
2020D, 12.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253606
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 12,42 € 24,84 €
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56

TONER KYOCERA TK-350, ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ KYOCERA FS-
3140, 15000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

242890
ΤΕΜΑΧΙΟ 4 11,18 € 44,72 €

57

TONER LEXMARK  ME ΚΩΔΙΚΟ 
64016HE, ΓΙΑ TON ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
LEXMARK T640, 21.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

221987
ΤΕΜΑΧΙΟ 65 24,00 € 1.560,00 €

58

TONER LEXMARK  ME ΚΩΔΙΚΟ 
60F2H00 , ΓΙΑ TON ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
LEXMARK MX 410DE, 10.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

226288
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 21,00 € 105,00 €

59

PHOTOCONDUCTOR 
LEXMARK ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
260X22G  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
LEXMARK  E360dn/ E260dn, 
30.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

218326
ΤΕΜΑΧΙΟ 26 15,00 € 390,00 €

60

TONER LEXMARK ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
E360H11E ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
LEXMARK E260DN /  E360dn,  
9.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243076
11.4.121 ΤΕΜΑΧΙΟ 95 15,90 € 1.510,50 €

61

DRUM LEXMARK ME ΚΩΔΙΚΟ 
50F0Z00 500Z, ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ MS310DN 
/MS415DN / MS-410DN, 
60.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

214259
ΤΕΜΑΧΙΟ 13 31,88 € 414,44 €

62

TONER LEXMARK ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
50F2X00, ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤH 
LEXMARK MS310DN 
/MS415DN/MS-410DN,  
10.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243078
ΤΕΜΑΧΙΟ 23 20,00 € 460,00 €

63

PHOTOCONDUCTOR 
LEXMARK ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
12A8302,  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
LEXMARK  X340, 30.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

177609
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 15,00 € 15,00 €

64

TONER LEXMARK ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
X340H21G, ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤHΣ 
LEXMARK X340, 6.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243079
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 12,00 € 24,00 €

65

TONER LEXMARK ME ΚΩΔΙΚΟ 
71B20C0 CYAN ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK 
CS417DN, 2.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ.

ΚΩΔ. 
ORCO 

262214
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 32,00 € 256,00 €

66

TONER LEXMARK ME ΚΩΔΙΚΟ 
71B20Y0 YELLOW ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK 
CS417DN, 2.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ.

ΚΩΔ. 
ORCO 

262215
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 32,00 € 256,00 €

67

TONER LEXMARK ME ΚΩΔΙΚΟ 
71B20M0 MAGENTA ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK 
CS417DN, 2.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ.

ΚΩΔ. 
ORCO 

262216
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 32,00 € 256,00 €

68

ΤΟΝΕΡ LEXMARK ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
B232000 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
MB 2338, 3000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273561
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 73,55 € 367,75 €

69

TONER LEXMARK ME ΚΩΔΙΚΟ 
71B20K0  BLACK ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK 
CS417DN, 3.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΚΩΔ. 
ORCO 

262218
ΤΕΜΑΧΙΟ 12 32,00 € 384,00 €
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ΣΥΜΒΑΤΟ.

70

DRUM OKI ME ΚΩΔΙΚΟ 
44574302 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  
Β431dn /OKI B 411dn, 25.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

208665
ΤΕΜΑΧΙΟ 13 57,00 € 741,00 €

71

TONER ΟΚΙ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
44574702 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ OKI 
Β 431dn/OKI B 411dn, 10.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ,  ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243085
ΤΕΜΑΧΙΟ 65 7,29 € 473,85 €

72

DRUM OKI ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
43979002 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ OKI 
B430, 25.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

241683
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 35,00 € 175,00 €

73

TONER OKI ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
43979102 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ OKI 
B430, 7.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243083
ΤΕΜΑΧΙΟ 15 13,00 € 195,00 €

74

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΟΚΙ ΜΕ  
ΚΩΔΙΚΟ 09002316, ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΟΚΙ ML-590/591, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 
38874

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 15,00 € 150,00 €

76

DRUM PANASONIC ME 
ΚΩΔΙΚΟ  DQ-H60J-PU ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
PANASONIC DP 1520 P, 
60.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253610
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 33,00 € 99,00 €

77

TONER PANASONIC ME 
ΚΩΔΙΚΟ DQ-TU10J  ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
PANASONIC DP 1520 P, 
10.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

156124
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 30,00 € 90,00 €

78

DRUM PANASONIC ME 
ΚΩΔΙΚΟ KX-FA84X, ΓΙΑ FAX 
PANASONIC  KX FL611, KX-
FL511, 10.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

204714
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 34,27 € 205,62 €

79

TONER PANASONIC ME 
ΚΩΔΙΚΟ KX-FA83X, ΓΙΑ FAX 
PANASONIC KX-FL511, KX 
FL611, 2.500 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 
99574

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 23,32 € 139,92 €

80

TONER SAMSUNG ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
MLT-D101S,  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
SAMSUNG ML 2160, 2165W, 
SCX 3405W, SF-760P, 1.500 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

262180
ΤΕΜΑΧΙΟ 450 6,73 € 3.028,50 €

81

TONER SAMSUNG ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
MLT-D1052L, ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
SAMSUNG  ML-2580N, ML-
2540, FAX SF-650, 2.500 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

221982
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 7,91 € 237,30 €

82

TONER SAMSUNG ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
MLT-D205L, ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
SAMSUNG  ML-3710D, 5.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243087
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 17,00 € 85,00 €

83

TONER SAMSUNG ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
MLT-D111L,  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
SAMSUNG M EXPRESS 2022, 
Μ2070, Μ2026, 1.800 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

241218
ΤΕΜΑΧΙΟ 550 6,94 € 3.817,00 €
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84

TONER SAMSUNG ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
MLT-D1082S, ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
SAMSUNG ML 1640,  1.500 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243089
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 13,00 € 78,00 €

85

TONER SAMSUNG ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
D1042S,  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
SAMSUNG ML 1660, ML 1665 
ML 1860,  ML1865, ML1670, 
1.500 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

221986
ΤΕΜΑΧΙΟ 97 6,94 € 673,18 €

86

DRUM SAMSUNG ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
MLT-R116L , ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
SAMSUNG M 2675F, SL 
M2825 ND, M 2875 FD, 
Μ2625D, 9.000 ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243090
ΤΕΜΑΧΙΟ 118 6,94 € 818,92 €

87

TONER SAMSUNG ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
MLT-D116L ,  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
SAMSUNG M 2675F, SL 
M2825 ND, M 2875 FD, 
Μ2625D, 3.000 ΣΕΛΙΔΕΣ,  
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

238233
ΤΕΜΑΧΙΟ 378 6,82 € 2.577,96 €

88

TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
AR-202LT,, ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
MHXANHMA  SΗARP  AR Μ 
165,  16.000 ΣΕΛΙΔΕΣ , ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253611
ΤΕΜΑΧΙΟ 4 38,46 € 153,84 €

89

DRUM SHARP ME ΚΩΔΙΚΟ AR 
205 DM,  ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ SΗARP 
AR/5516N/5520/N ,  ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

184319
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 23,00 € 115,00 €

90

TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
AR-020 LT  , ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
SΗARP AR/5516N, AR5520/N  
, 16.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

242893
ΤΕΜΑΧΙΟ 12 36,97 € 443,64 €

91

TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
ΜΧ-23GTBA BLACK, ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
SΗARP ΜΧ 2614, 18.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ,  ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243092
ΤΕΜΑΧΙΟ 12 40,00 € 480,00 €

92

TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
MX-23GTYA YELLOW ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  
SHARP  MX2614, 10.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ,  ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243093
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 51,00 € 408,00 €

93

TONER SHARP  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
MX-23GTCA  CYAN ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
SHARP  MX2614, 10.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243097
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 51,00 € 408,00 €

94

TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
MX-23MA MAGENTA ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
SHARP MX2614,  10.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243096
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 51,00 € 408,00 €

95

TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ   
AR-168T, ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ SΗARP AR 5012, 
8.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ,  ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

242892
ΤΕΜΑΧΙΟ 4 28,69 € 114,76 €

96

TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ    
ΜΧ-237GT , ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ SΗARP AR 
6020N, 20.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

235629
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 47,89 € 383,12 €
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97

KIT TONER  ΚΑΙ DRUM XEROX 
ME ΚΩΔIKO  LC811   ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX LF8145 
OFFICEFAX, 2.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

243101
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 90,00 € 180,00 €

98

TONER PANTUM ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
TL-420 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
PANTUM 
P3010DW,P3300,M6800FDW, 
6.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

265716
ΤΕΜΑΧΙΟ 800 64,31 € 51.448,00 €

99

DRUM PANTUM DL-410 ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ PANTUM 
P3010DW,P3300,M6800FDW 
12.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253615
ΤΕΜΑΧΙΟ 290 57,00 € 16.530,00 €

100

TONER ΧEROX ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
106R03480  BLACK  ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER 
6510 DN  5.500 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262206
ΤΕΜΑΧΙΟ 45 92,83 € 4.177,35 €

101

TONER ΧEROX  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
106R03690 CYAN ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX  PHASER 
6510 DN 4.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253616
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 116,54 € 3.496,20 €

102

TONER ΧEROX  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
106R03691 MAGENTA ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX  PHASER 
6510 DN 4.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253617
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 116,54 € 3.496,20 €

103

TONER ΧEROX  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
106R03692 YELLOW ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX  PHASER 
6510 DN 4.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253618
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 116,54 € 3.496,20 €

104
ΧEROX PHASER 6510 DN 
WASTE CARTRIDGE ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ 108R01416, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

253619
ΤΕΜΑΧΙΟ 4 15,58 € 62,32 €

105

DRUM ΧEROX  ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ108R01417 CYAN  ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX 
PHASER 6510 DN, 48.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262207
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 76,28 € 381,40 €

106

DRUM ΧEROX  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
108R01419 YELLOW, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER 
6510 DN, 48.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262209
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 76,28 € 381,40 €

107

DRUM ΧEROX  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
108R01418 MAGENTA ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX 
PHASER 6510 DN, 48.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262210
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 76,28 € 381,40 €

108

DRUM ΧEROX  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  
108R01420 BLACK ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER 
6510 DN, 48.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262211
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 76,28 € 381,40 €

109

TONER XEROX ME ΚΩΔΙΚΟ 
106R02757 MAGENTA ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER 
6022, 1.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

247515
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,50 € 21,00 €
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110

TONER XEROX ME ΚΩΔΙΚΟ 
106R02756 CYAN ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER  
6022, 1.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

247514
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,50 € 21,00 €

111

TONER XEROX ME ΚΩΔΙΚΟ 
106R02758  YELLOW ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER 
6022, 1.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

247516
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,50 € 21,00 €

112

TONER XEROX ME ΚΩΔΙΚΟ 
106R02759 BLACK ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER 
6022, 2.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262212
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 3,50 € 28,00 €

113

RICOH MP2501 TONEΡ ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ 842009 ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
RICOH MP2501SP, 9.000 
ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

250416
ΤΕΜΑΧΙΟ 28 15,00 € 420,00 €

114

TONER RICOH ME ΚΩΔΙΚΟ 
842125  ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ RICOH MP2555, 
24.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262219
ΤΕΜΑΧΙΟ 15 44,00 € 660,00 €

115

PHOTOCONDUCTOR 
LEXMARK ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
56F0Z00 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
MB 2338, 60000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 
ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ΟRCO 

273562
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 33,66 € 168,30 €

116
WASTE TONER  ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHARP MX 
2614 ΓΝΗΣΙΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262220
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 24,00 € 72,00 €

117

ΤΟΝΕΡ HP 278A ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP 
LASERJET M1536DNF 2.100 
ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟ

ΚΩΔ. 
ORCO 

262221
ΤΕΜΑΧΙΟ 25 10,00 € 250,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α 120.212,12 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α 149.063,03 €
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Να κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισμού, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές 

με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, 

manual κλπ), έντυπα και λοιπά έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο σύνολο των 

απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι 

τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» συμπληρώνεται η λέξη «ΝΑΙ», θεωρούμενη ως απαράβατος όρος στην Διακήρυξη. 

Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την 

ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί 

απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς 

το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές 

μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου 

τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης. 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά 

το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που 

τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου 

Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Φύλλου Συμμόρφωσης και η παροχή 

όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
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Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  και η στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», για έστω 

και ένα από τους όρους στο φύλλο συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό 

όρο και άρα η τεχνική προσφορά θα θεωρείται ως μη αποδεκτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 

79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 

3698/Β/2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στο οποίο θα 

πρέπει να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς του:

 δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

 πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με την παρ. 

1α) και 2 του άρθρου 75

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών:

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα

Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Τονίζεται ότι κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
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ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας του Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή PDF με όνομα 

αρχείου «ΤΕΥΔ.pdf» και σε μορφή XML με όνομα αρχείου «teyd-request.xml».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία (προσφερόμενες τιμές, ανάλυση τιμών, οικονομικά στοιχεία 

κ.λ.π) οι προμηθευτές υποχρεούται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να τα υποβάλλουν εντός του φακέλου της 

οικονομικής προσφοράς την οποία θα υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Επιπρόσθετα,  ο υποψήφιος οικονομικός φορέας οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, στον φάκελο της οικονομικής του προσφοράς να συμπληρώσει και αναρτήσει το 

συνημμένο στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ.xls» στο οποίο θα 

αποτυπώνεται αναλυτικά η οικονομική του προσφορά ανά είδος. Οι τιμές στο αρχείο θα πρέπει να 

συμφωνούν απόλυτα με τις τιμές στην υποβληθείσα στο σύστημα οικονομική προσφορά, ενώ το αρχείο 

θα πρέπει να αναρτηθεί σύμφωνα με την υφιστάμενη μορφοποίηση του, ήτοι απαγορεύεται να αλλάξει 

η σειρά με την οποία αναφέρονται τα είδη, οι περιγραφές αυτών ή να διαγραφούν ή να προστεθούν 

στήλες και γραμμές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)….......
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ..................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .......,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) …………, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) …………, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) …………, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ……….., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ….......6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 
Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ 
για το/α τμήμα/τα ...............7 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9 
ή Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
4   ο.π. υποσ. 3.
5  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ. 
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 
8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

10  Άρθρο 72 παρ. 1 περ. α του ν. 4281/2014.
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  2  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).........
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2........
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………..4  υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……......,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ......, ΑΦΜ: ............ (διεύθυνση) ………..... ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ………, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) …………, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ……….., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη 
της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της 
υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ………… Διακήρυξη / 
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ………….... της/του (Αναθέτουσας 
Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 
ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
 

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4  Όπως υποσημείωση 3.
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική 
σύμβαση.
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8  Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό 

χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά 
πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 

9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.       

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμπ/νου ΦΠΑ)                  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ              

ΕΙΔΟΣ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ (CPV 30192300-4)»

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ              
7η ΥΠΕ Κρήτης 

(Κωδικός ΝUTS: GR431)

Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης

Αριθμός Εθνικού Μητρώου 

Παραγωγών (ΕΜΠΑ) Προμηθευτή

(Εφ’ όσον απαιτείται)

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την  …………. του μηνός ………………………………………., οι 

υπογράφοντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Π.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με 

την επωνυμία «7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ», 3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου 

Μοιρών, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71500, τηλ. 2813404400, fax 2810331570, Ε-

mail:supplies@hc-crete.gr, Α.Φ.Μ 999161778, Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα 

από την Διοικήτρια ………………………. και από το άλλο μέρος η Εταιρεία 

……………………………………….., Δ/νση ………………………, Τηλ………………………, Fax. …………….., ΑΦΜ 

………………, ΔΟΥ  ……………………, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον  ………………………………………  

ο οποίος, νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης  και υπογραφής του παρόντος, 

δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ 

αυτών σύμβαση, για την προμήθεια του είδους που κατακυρώθηκε με την απόφαση    

…………………………………. της Διοικήτριας της 7ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του με αρ. ……………./2020 Διακήρυξης 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Κάτω των Ορίων (τακτικού) Διαγωνισμού που 

διενεργήθηκε από την 7η ΥΠΕ Κρήτης.                     
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Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη 

ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια (μέρους ή του συνόλου) των ειδών του παραπάνω 

διαγωνισμού στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής «Προμηθευτής» ο οποίος αναλαμβάνει 

την προμήθεια του είδους «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ (CPV 30192300-4)» για τις ανάγκες των Κέντρων 

Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης 

και η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας, τους οποίους, η Εταιρεία όπως 

παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) 

και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση 

των συμβαλλομένων μερών,  θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις 

κατά νόμων οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη. Η σύμβαση αυτή διέπεται από 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί 

κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση 

Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων 

εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας  και άλλες διατάξεις», το Ν.4238/2014, το Ν. 

4255/2014 και λοιπές ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια του είδους «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 

(CPV 30192300-4)» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, όπως αυτά 

περιγράφονται στους όρους και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμ. ………./2020 

Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων (τακτικού) Διαγωνισμού (ΑΑ 

ΕΣΗΔΗΣ 95806), συνολικής κατακυρωθείσας δαπάνης ……………………..€, η οποία αναλυτικά 

έχει ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
M.M.

Ποσότητα

Τιμή μονάδος 
μη συμπ/νου 

ΦΠΑ

Συνολική αξία μη 
συμπ/νου ΦΠΑ

1 Τεμάχιο

2 Τεμάχιο

Σύνολο

Η τιμή μονάδος του υπό προμήθεια είδους είναι για παράδοσή του (με ευθύνη και μέριμνα του 

προμηθευτή) ελεύθερο στην Κεντρική Αποθήκη της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και περιλαμβάνει την αξία 

του, τα έξοδα μεταφοράς του μέχρι και εντός του χώρου της Κεντρικής Αποθήκης. Θα 
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επιβαρυνθεί δε με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις 

ανωτέρω τιμές.

Αναλυτικότερη περιγραφή των ανωτέρω ειδών υπάρχει στην με αρ. πρωτ. …………/…-…-2020 

Οικονομικοτεχνική προσφορά της εταιρείας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.   

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω είδη τμηματικά και κατόπιν 

παραγγελίας, από την υπογραφή της σύμβασης, στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης 

(Κωδικός ΝUTS: EL431) στους χώρους που θα του υποδειχθούν, με δική του ευθύνη, εντός 10 

εργασίμων ημερών από έκαστη παραγγελία. 

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή με τη 

σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- Υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών είναι η 

Διαχείριση/Κεντρική Αποθήκη της 7ης ΥΠΕ Κρήτης σε συνεργασία με την Δ/νση Πληροφορικής 

της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. H παραλαβή των ειδών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής της Κεντρικής 

Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και υπό την εποπτεία της Δ/νση Πληροφορικής της 7ης ΥΠΕ 

Κρήτης. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος καθώς και όσοι άλλοι έλεγχοι απαιτούνται.

-Τονίζεται ότι εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό, θα 

αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα. Τα 

αναλώσιμα υλικά που τυχόν βρεθούν είτε κατά τον έλεγχο παραλαβής, είτε μετέπειτα κατά την 

περίοδο χρήσης τους ακατάλληλα, με αποτέλεσμα: 

Α) ποιότητα εκτύπωσης μη ισάξια του αυθεντικού 

Β) κακή ή/και παντελή έλλειψη εκτύπωσης 

Γ) να μην αναγνωρίζονται από το μηχάνημα για το οποίο προορίζονται 

Δ) μικρότερο αριθμό εκτυπώσεων από τον αριθμό που προβλέπεται από τα αντίστοιχα ISO 

(αριθμού σελίδων εκτύπωσης)

θα αντικαθίστανται άμεσα με νέα αρίστης ποιότητας χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα. 

Εάν αποδειχτούν ελαττωματικά περισσότερο από το 15% της ποσότητας του συγκεκριμένου 

κωδικού, θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου κωδικού – και τα 
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ελαττωματικά είδη και η λοιπή ποσότητα - με νέα προϊόντα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του 

φορέα. 

- Επίσης, εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτικό μηχάνημα του φορέα από τη 

χρήση ισοδύναμων (συμβατών) αναλωσίμων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την 

κατασκευάστρια εταιρεία είτε από εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των μηχανημάτων), ο 

προσφέρων θα αναλάβει είτε την αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος είτε την 

αποζημίωση της χρέωσης του επισκευαστή. 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης, με 

δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμα έτος ως προς την ολοκλήρωση (απορρόφηση) του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν  τα όσα  αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της με αρ. πρωτ. …………../2020 Διακήρυξης και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 

…………/…-…-2020 (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: …) προσφορά του που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσης Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρία κατέθεσε την με αριθμό …………………….   

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ……………………… , ποσού των 

………………….ευρώ (5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος μέχρι την 

…………………….
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ΑΡΘΡΟ 8

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και 

για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στην 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ από τη μη 

εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 9

Για όλα και τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την 

σύμβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη προσφορά του προμηθευτή που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσης σύμβασης καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 περί 

Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 10

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για 

την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 

X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, 

παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδείχνεται μόνο 

έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια 

της πόλης του Ηρακλείου.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε δυο  πρωτότυπα. Ένα από τα παραπάνω 

πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της 7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για 

λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ 7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ    
       Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
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