
                                                                                                                                                          
  

                                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με 
έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών 
ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων του Ν. Κέρκυρας, για το έτος 2016, 
προϋπολογιζόμενης αξίας και μέχρι του ποσού των τριάντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (35.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

 

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
          
 
 Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Το Ν.4071/2012  (ΦΕΚ Α΄ 85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση» 

2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» 

3. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθμ. 147/2010 (ΦΕΚ A’ 240/27-12-2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων» 

4. Το Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α’/24-5-2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και 
λειτουργία της Κυβέρνησης τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και ιδίως 
το άρθρο 5 αυτού 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ Α΄ 21/02-02-1996) «Κώδικας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» 

6. Τις διατάξεις των Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄) και Ν. 2240/94 (ΦΕΚ 153 Α΄) 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

    Κέρκυρα,         29 / 07/2016 
    Αρ. Πρωτ.: oικ. 66637/27182 
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7. Το Ν. 4038/2012 (άρθρο 9) (ΦΕΚ 14Α΄/2-2-2012) «Eπείγουσες ρυθμίσεις που 
αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015» 

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

9. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-95 Α΄), «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3871/2010, ΦΕΚ Α 141/17-8-2010 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που προηγείται της σύμβασης» 

11. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-08-2010) απόφαση του 
Υπουργ. Οικονομικών περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων 

12. Τον Ν.3310/9-2-2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΦΕΚ 30 Α 2005) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/10-11-2005 
(ΦΕΚ 279 Α΄ 2005) 

13. Το Π.Δ.118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου»  

14. Την εγκύκλιο Π1/4232/12-09-2007 για την εφαρμογή του Π.Δ. 118/2007 
(Νέος Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) 

15. Το Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64) προσαρμογή της Ελληνικής  Νομοθεσίας στις  
διατάξεις  της  Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  16ης 
Νοεμβρίου  2005 

16. Τον ΚΑΝ 1564/7-9-2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 257/1-10-2005) 
17. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα 

και ρύθμιση συναφών  θεμάτων» 
18. To N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13.07.2012) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων και των εποπτευόμενων φορέων τους στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

19. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68/20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

20. Την ψήφιση του προϋπολογισμού της ΠΙΝ για το έτος 2016 
21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 45451/18598 /25/05/2016 (ΑΔΑ : ΩΝ5Κ7ΛΕ-Κ1Η) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
22. Την υπ’ αριθμ. 408-22/17-05-2016(ΑΔΑ : ΩΙΓΞ7ΛΕ-ΣΑ3 ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης-
έγκρισης δαπάνης και την έγκριση των όρων διενέργειας πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, και μέχρι του ποσού των τριάντα  
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      πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., για την   
            προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις   
            ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και των  
            Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και   
            Θρησκευμάτων του Ν. Κέρκυρας.  

23. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 46924/19220/30-05-2016 διακήρυξη διενέργειας 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την 
προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων του Ν. Κέρκυρας, για το έτος 2016,προϋπολογιζόμενης αξίας 
και μέχρι του ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24. Την υπ’ αριθμ.  598-32/26-07-2016(ΑΔΑ:ΩΑΔΓ7ΛΕ-ΥΒ2) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ για επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού για τις 
ανάγκες προμήθειας χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων του Ν. Κέρκυρας, για το έτος 2016. 

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣ0ΥΜΕ 

      

 Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την 
προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του Ν. 
Κέρκυρας, για το έτος 2016, προϋπολογιζόμενης αξίας και μέχρι του ποσού 
των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 35.000,00), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
κατανεμημένη στα ακόλουθα υποέργα: 

Υποέργο Α:   Ομάδα Ι      (φωτοαντιγραφικό χαρτί): συνολική αξία 8.000,00 ευρώ 

 Υποέργο Β:   Ομάδα ΙΙ    (γραφικά είδη): συνολική αξία   7.000,00  ευρώ. 
Υποέργο Γ: Ομάδα ΙΙΙ  (αναλώσιμα υλικά για Η/Υ – εκτυπωτές - φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα & φαξ): συνολική αξία 20.000,00 ευρώ 
 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Σπ. Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100 
Κέρκυρα 

Αίθουσα Συνεδριάσεων, 
Ισόγειο 

29/08/2016      ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00Π.Μ. 
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ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την 23/08/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:30μ.μ. (λήξη προσφορών) στο κατάστημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΕ 
Κέρκυρας), Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα, στη Διεύθυνση Γραμματείας (2ος όροφος), για 
το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό 
χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα Β΄  της παρούσας προκήρυξης.  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 

       ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
    

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α)  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
β)  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ)  συνεταιρισμοί 
δ)  κοινοπραξίες προμηθευτών  

   Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη 
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, 
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης. 
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Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό: 
Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. 
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους 
βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 
Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα για την 
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς υποβολής προσφοράς, στοιχεία. 
Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί 
με οποιοδήποτε τρόπο. 
Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωμών με δικαστική 
απόφαση και υφίσταται εκκρεμής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή μερική 
απώλεια του δικαιώματος διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων.  
Επίσης, αποκλείονται κατά την αξιολόγηση προσφορές που είναι αόριστες, ώστε να 
μην μπορεί να εκτιμηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία. 
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. Σε περίπτωση 
κατάθεσης προσφορών ταχυδρομικώς, η σφραγίδα ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη 
ως ημερομηνία κατάθεσης, παρά μόνο η ημερομηνία και ώρα παράδοσης στην αρμόδια 
υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

    

      Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα επαναδιακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής: 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε 

 

 

 

 

 

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
Σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη απαιτείται κατάθεση δειγμάτων για τις ομάδες Ι 
και ΙΙ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 παρ. 3 και  4,  και  36  του  Π.Δ. 
118/2007  (ΦΕΚ 150/Α΄/10-07-07).  
Τα δείγματα θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αποσταλούν σφραγισμένα στο 
κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, στη Διεύθυνση Γραμματείας (2ος 
όροφος) για το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Γεν.Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και το αποδεικτικό 
αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία. 

 
  ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

     Η αναλυτική προκήρυξη θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους, χωρίς οικονομική   
επιβάρυνση, από την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
Γενική Δ/νση Εσωτ.Λειτουργίας 
Διεύθυνση Οικονομικού 
Τμήμα Προμηθειών 
Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα 49100 
Τηλ. 26613-62146/259 & fax 26613-62148 
είτε αυτοπροσώπως είτε με κούριερ. Σε περίπτωση παραλαβής με κούριερ η 
Περιφέρεια δεν φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι 
παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να την ελέγξουν άμεσα και εφ΄ όσον 
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη οφείλουν να το γνωρίσουν εγγράφως στην 
Υπηρεσία και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας 
του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου  θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και 
οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 
15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ 
της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από 
τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές 
δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής 
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της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 
118/2007, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης.  
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω  
προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
Η παρούσα προκήρυξη, μαζί με το συνημμένο παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της θα αναρτηθεί στο  πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ   στο ΚΗΜΔΗΣ και στο  
Διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www pin.gov.gr.  
Επίσης θα αποσταλεί στo Επιμελητήριο της Π.Ι.Ν-ΠΕ Κέρκυρας ως εξής : Επιμελητήριο 
Κέρκυρας email : corfucci@otenet.gr . 
 
 
 

 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ  ΟΡΟΙ 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως  
απαράδεκτες. 
Συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της 
διακήρυξης. 
 Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού εναπόκειται σε απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 

 

  
                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ 
 
                                                         ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ    ΧΑΡΤΙ, ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΥΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ&ΜΟΝΑΔΑ         
 Όπως αναφέρονται στο παράρτημα E             
 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΕΙΔΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  ΣΥΜΠΕΡΙ-    

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  

ΤΟΥ ΦΠΑ 

Σύνολο: 35.000,00 €   
Υποέργο Α:   Ομάδα Ι     (φωτοαντιγραφικό χαρτί): συνολική αξία  
8.000,00 ευρώ 
 Υποέργο Β:   Ομάδα ΙΙ    (γραφικά είδη): συνολική αξία 7.000,00 
ευρώ. 
Υποέργο Γ: Ομάδα ΙΙΙ  (αναλώσιμα υλικά για Η/Υ – εκτυπωτές - 
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα & φαξ): συνολική αξία 20.000,00 
ευρώ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΙΝ, ΠΕ Κέρκυρας,  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2016 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 
 

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΧΡΟΝΟ 
(ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ  
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ) 

 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βιου Μαθησης και Θρησκευματων  
του Ν.Κέρκυρας, ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1.  0,1 % υπέρ της ΕΑΑΔΣ,  2. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης 
υπέρ ΕΑΑΔΣ 3.  ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20%   

ΦΟΡΟΣ (άρθρο 24 
Ν.2198/

1994) 
 

Κατά την πληρωμή  των ειδών θα παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994  Φόρος  
Εισοδήματος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα 
σε ενιαίο ,σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος). 
1.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

          1.3 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

          1.3.1-H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡA 

1.3.2-Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την 
προμήθεια.(Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Γενική Δ/νση Εσωτ.  Λειτουργίας-Δ/νση 
Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών)    

            1.3.3-Ο αριθμός της διακήρυξη 

 1.3.4-Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
1.3.5- Τα στοιχεία του αποστολέα (συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνου και φαξ 
επικοινωνίας). 

    1.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

         1.4.1 Μέσα στον κυρίως φάκελο  προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα 
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 

  Α) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», μέσα στον 
οποίο θα υπάρχουν: 1 φάκελος με την ένδειξη «Πρωτότυπο» που θα περιέχει όλα τα 
πρωτότυπα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται σε αυτό το στάδιο (παρ. 
1.5 Δικαιολογητικά) και 1 φάκελος με την ένδειξη «Αντίγραφο» που θα περιέχει όλα 
τα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

  Β) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα 
στον οποίο θα υπάρχουν: 1 φάκελος με την ένδειξη «Πρωτότυπο» που θα περιέχει 
όλα τα πρωτότυπα Τεχνικά στοιχεία(παρ. 1.6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) και 1 φάκελος με 
την ένδειξη «Αντίγραφο» που θα περιέχει όλα τα αντίγραφο της Τεχνικής 
Προσφοράς. 

  Γ) Επί ποινή αποκλεισμού, χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει : 1 φάκελο με την ένδειξη 
«Πρωτότυπο» ,που θα περιέχει την πρωτότυπη Οικονομική Προσφορά και 1 φάκελο 
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με την ένδειξη «Αντίγραφο» που θα περιέχει αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς. 
Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ημερομηνία, σφραγίδα και η 
πρότυπη υπογραφή του προσφέροντος. 

-Όλοι οι φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής  και οικονομικής προσφοράς  θα 
φέρουν  και τις ενδείξεις  του κυρίως φακέλου 

-Σε περίπτωση  που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη  « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

          1.4.4 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και     
πληροφοριών εμπιστευτικού  χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ΄αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

      1.4.5  Η αρμόδια Επιτροπή  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των προσφορών που γίνεται δημόσια την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη 
διακήρυξη.  

     1.4.6Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές 
ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις 
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα 
από το αρμόδιο όργανο. 

         Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την αξιολόγηση του 
διαγωνισμού οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο. 

         1.4.7 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του 
άρθρου 11 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ), παρ. 2, περ. α, κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται, με την 
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους 
ανωτέρω όρους.  

     Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στο  
διαγωνισμό.  
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        1.5   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
         Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω:   

       1.5.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως   
εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει:  

   i)Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.  

         ii)   Να δηλώνεται ότι: 

        - η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
της  οποίας   έλαβαν  γνώση, 

        - αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης 

       - δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου 

    Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλουν : 

     α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

            β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο  
είναι   Α.Ε.  

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

      Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται  
από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  

      Όταν ο προσφέρων είναι  ένωση  προμηθευτών - κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση       
αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή 
Κοινοπραξία. 

 1.5.2. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 
118/2007, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 
αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

  1.5.3. Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα, (εφόσον πρόκειται για εταιρείες), όπως το 
ΦΕΚ ίδρυσης και πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων από την αρμόδια Αρχή (για  
διαγωνιζόμενους  με μορφή  ΑΕ και ΕΠΕ),  επικυρωμένο   αντίγραφο ή  
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  
τροποποιήσεών  του  (για ΟΕ και ΕΕ), στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  
πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα  
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πρόσωπα  που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό 
πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει 
ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως με τη  νομική μορφή των εταιρειών ή 
κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

 1.5.4  Άλλα δικαιολογητικά 
  1.5.4.1. Οι  Έλληνες  πολίτες : 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 
να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1 του εδαφίου α, παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση 
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό.  
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού  και αφετέρου, ότι εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι.  
     Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα  δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων β και γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας  που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται  το σχετικό  
πιστοποιητικό. 

      1.5.4.2. Οι  αλλοδαποί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της  χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου  
τριμήνου, από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση  για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α 
της ως άνω παραγράφου. 
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν  σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 
γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 

16PROC004864938 2016-08-01

ΑΔΑ: ΩΝΔ47ΛΕ-ΩΔΩ



προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
     δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας  εγκατάστασής τους, από το   
οποίο να προκύπτει ότι ήταν  εγγεγραμμένοι στα μητρώα  του  οικείου  
Επιμελητηρίου   ή σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές οργανώσεις. 

   1.5.43. Τα  νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά:   

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων “ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ”  και   “ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ” της παρούσας διακήρυξης, αντίστοιχα.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 
Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 
(Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

γ. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και 
των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 
της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  

δ. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια 
Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 
της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, 
όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου 
εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.  

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και 
ΕΕ) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.  

   1.5.4.4.   Οι  συνεταιρισμοί :  

     α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του 
Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1 του εδ. α. της παρ. 2  του άρθρου 6 
του Π.Δ. 118/2007.  

      β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς 
και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 
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εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της 
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  

         γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί  νόμιμα. 
     1.5.4.5.  Οι   ενώσεις   προμηθευτών   που  υποβάλουν  κοινή        προσφορά :        
     Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην Ένωση. 
Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά από όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση, ή από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  Στην προσφορά    
πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται  η έκταση και το είδος  της συμμετοχής 
του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 

   Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης.  

   Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά 
το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν 
την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 
ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα 
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και 
τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις 
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με 
απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή 
της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν 
όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 
δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του αναδόχου προς 
υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 
βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας 
εγκατάστασης.  

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε 
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Επισημαίνεται ότι στις διαδικασίες διαγωνισμών για την σύναψη 
συμβάσεων προμηθειών δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 3 
παρ. 6 του Ν. 2690/1999 για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (π.χ. 
ποινικό μητρώο). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Η Υπηρεσία μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού να ζητήσει 
από τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν όσα από τα δικαιολογητικά, που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 118/2007, κρίνονται σκόπιμα. 

1.6  ΤΕΧΝΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
    1.6.1   Η  Τεχνική Προσφορά (κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε)  
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1.6.2  Απόδειξη  κατάθεσης  ή  αποστολής  δείγματος (για τα είδη των ομάδων Ι 
και ΙΙ), σύμφωνα  με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και σε συνδυασμό με  
το  άρθρο  11 παρ. 3  & 4  του  Π.Δ. 118/2007. 

 

 1.7   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό   
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. 
   Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως 
ορίζεται  κατωτέρω : 
    1.7.1  Τ Ι Μ Ε Σ  
1.71.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, η δε συνολική τιμή θα 
αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.  
1.7.1.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.7.1.3 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και 
περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε 
ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά 
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 
πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
1.7.1.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
1.7.1.5 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
1.7.1.6  Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:  

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 
κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α. 
ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 
Σημ. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
    1.7.1.7 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές 
θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή 
τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια 
των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες 
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 
      1.7.1.8 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
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     1.7.1.9 Οι τιμές δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς, ούτε σε περίπτωση παράτασης ισχύος της προσφοράς. 
   1.7.2 Τρόπος Πληρωμής  

Η πληρωμή θα γίνεται, αφού υποβληθούν στην Οικονομική Υπηρεσία τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά: 
1/Τιμολόγιο του Αναδόχου 
2/Βεβαίωση Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας του Αναδόχου, 
εφόσον απαιτείται 
3/Βεβαίωση παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΠΕ Κέρκυρας 
 Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου :    
δ) Την κράτηση 01, % υπέρ της ΕΑΑΔΣ 
ε)  Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΣ και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20%   
  στ) Προκαταβολή φόρου.    
   Σε περίπτωση που οι προσφέροντες ζητούν στην προσφορά τους διαφορετικό 
τρόπο  πληρωμής, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 Η δαπάνη, που θα προκληθεί, θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της ΠΙΝ για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών 
συναφών  υλικών, οικονομικού έτους 2016  (φορέας 01073/ΚΑΕ 111100001). 

1.8.    ΡΗΤΡΕΣ 

    Στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, 
υπόκειται σε πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι το 10% της συμβατικής αξίας 
του χωρίς τον ΦΠΑ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, 
με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΠΙΝ. 
  Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ΠΙΝ και η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της ΠΙΝ.  
   Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η απόφαση λαμβάνεται από το αρμόδιο 
όργανο της ΠΙΝ, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Οικονομικού και μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής που βεβαιώνει την καλή 
εκτέλεση του έργου.  
   Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου 
ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής 
και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από τη διακοπή εκτέλεσης του έργου. 
  Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον 
επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης. 

1.9 Επισημαίνεται ότι: 
1.9.1 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τον προσφέροντα. 
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή προσθήκες ή διορθώσεις οι 
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οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του 
διαγωνισμού. 
1.9.2 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις 
από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες 
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 
1.9.3 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 (εκατόν είκοσι) ημερολογιακές 
ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, 
οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν την παραμονή τους εντός του 
διαγωνισμού.   
1.9.4  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.9.5 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη 
λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.9.6 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές 
ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε 
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. 
Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
1.9.7  Οι προμηθευτές με την προσφορά θα καταθέσουν σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 18 και 36 του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α΄) δείγματα των 
προσφερομένων ειδών των ομάδων Ι και ΙΙ. Τα δείγματα πρέπει να είναι σε 
επαρκή ποσότητα για πρακτική δοκιμασία. Προσφορές που δεν θα συνοδεύονται 
από τα αντίστοιχα δείγματα θα απορρίπτονται.  

      1.9.8 Οι ποσότητες των ζητουμένων προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές,     
προκειμένου να διαμορφωθεί η συνολική προσφερόμενη τιμή που θα αναγράφεται 
σε κάθε μία από τις προσφορές που θα συγκεντρωθούν. Oι τελικές ποσότητες θα 
καθορίζονται σταδιακά ανάλογα με τα αιτήματα των Υπηρεσιών της ΠΕ Κέρκυρας 

   1.9.9 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007. 
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2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

    2.1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
από την διακήρυξη. 

    - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
του διαγωνισμού. 

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

- Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών   
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.  

 2.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς, ο φάκελος με τα 
δικαιολογητικά καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε 
από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 
και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.   

-   Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, και τοποθετούνται σε ένα νέο 
φάκελο, ο οποίος επίσης υπογράφεται από την επιτροπή και σφραγίζεται (κλείνει), 
προκειμένου να αποσφραγισθεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών 
στοιχείων.  

 - Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλουν 
προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο 
υπογράφει.  

 2.3. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά 
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, αποσφραγίζονται 
από το αρμόδιο όργανο και οι οικονομικές προσφορές υπογράφονται ανά φύλλο. 

 - Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης οικονομικών 
προσφορών λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 2.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού.  
ΣΗΜ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να 
ζητήσει από υποψήφιο ανάδοχο διευκρινίσεις, σχετικά με το περιεχόμενο της 
προσφοράς  του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην 
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 
προσφέροντα. Μη παροχή των ζητούμενων στοιχείων συνεπάγεται αποκλεισμό 
από την διαδικασία. 
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Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά 
περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών.  
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από υποψηφίους αναδόχους, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για 
τα οποία ζητήθηκαν.  

3.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ  
ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

  3.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 3.Α.1. Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη συνολικά τιμή 
σε ευρώ του αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης, εκ των συμμετεχόντων, των 
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της 
διακήρυξης.  
 3.Α.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του 
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

 3.Β. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

 3.Β.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Ι.Ν., μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού και ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον ανακηρυχθέντα 
ανάδοχο.  
   Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της 
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση του έργου για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30%. Για κατακύρωση μέρους της 
ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την διακήρυξη ποσοστού απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον Ανάδοχο.  
  3.Β.2.Η Αναθέτουσα Αρχή μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει 
τη ματαίωση και  επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων 
και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, τη ματαίωση και προσφυγή σε 
διαδικασία διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, τη 
ματαίωση ή ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
21 του ΠΔ 118/2007, στις παραγράφους  δ, ε, στ, ζ, η. 

 3Γ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

  3.Γ.1. Στον ανάδοχο, στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί 
στη διακήρυξη καθώς και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Με την 
ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
  3.Γ.2. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, υποχρεούται 
να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει 
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για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος 
παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση 
που ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία 
αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφ΄όσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη 
λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος 
παράδοσης του έργου υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.  
  3.Γ.3. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο η ανακοίνωση 
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη 
περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό ανάδοχο. Στην 
περίπτωση που η πληρωμή στον ανάδοχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα 
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της 
Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό. 
   3.Γ.4. Εάν ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να 
υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη 
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007.  

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 4.1  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

4.1.1  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυήσεις πρέπει να 
περιλαμβάνουν καταρχήν : 
1/Την ημερομηνία έκδοσης 
2/Τον εκδότη 
3/Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 
4/Τον αριθμό της εγγύησης 
5/Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
6/Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου  
εκδίδεται η εγγύηση. 
7/Τους όρους ότι: 
α) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
της ένστασης της διζήσεως 
β)  Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση 
γ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 
δ)  Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
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  4.1.2 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση που θα καλύπτει το 5 % της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, με απεριόριστο χρόνο ισχύος. Η εγγύηση 
κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και περιλαμβάνει όλα όσα 
αναγράφονται παραπάνω και τα ακόλουθα: 
 Α) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια είδη. 
 Β) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος εγγύησης. 
- Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, πρέπει να προβλέπουν 
ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά 
περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το 
τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.  
- Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.  
- Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της 
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. 

4.2  ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
   Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού 

με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων 
κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται. 

4.3  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

4.4  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 Στη σύμβαση ανάθεσης που θα υπογραφεί μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του 
Αναδόχου θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι, ακόμη και αν δεν περιληφθούν στο 
κείμενο της σύμβασης :  

-  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για παράδοση των ειδών στα κτίρια των Υπηρεσιών, 
με δικά του μεταφορικά έξοδα. 

-  Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ΠΕ Κέρκυρας 
για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, άλλως, μπορεί να καταπέσει υπέρ της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η εγγύηση της καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα υπέρ της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) και σε βάρος του Αναδόχου, ενώ ο Ανάδοχος 
υποχρεούται επί πλέον σε πλήρη αποζημίωση της ΠΙΝ για οποιοδήποτε είδος ζημίας 
ήθελε υποστεί.  

-  Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του Αναδόχου με τους τρίτους που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων, έναντι των τρίτων αυτών, του Αναδόχου βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε 
φύσεως δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο την 
εκτέλεση της συμβάσεως με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Σε περίπτωση 
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παράλειψης του όρου αυτού, ο Ανάδοχος υπέχει έναντι της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
(ΠΙΝ), παράλληλα δε ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση 
υπέρ της ΠΙΝ σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στην ΠΙΝ όλες τις 
δαπάνες για τη δίκη, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.  

-  Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο Ανάδοχος έναντι της ΠΙΝ, και για οποιαδήποτε ζημία σε 
πρόσωπα ή πράγματα ήθελε προκληθεί από τον Ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά 
την εκτέλεση της σύμβασής του με την ΠΙΝ, ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός 
αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανομένης 
και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των 
ανωτέρω υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι της ΠΙΝ, θα συνεπάγεται σε βάρος του 
την καταγγελία της σύμβασης από την ΠΙΝ, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης και την αποκατάσταση από τον Ανάδοχο κάθε είδους ζημίας της ΠΙΝ.  

- Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται και στους χρόνους που προβλέπονται από τη διακήρυξη να 
εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, 
σύμφωνα με την προσφορά του, όπως αυτή θα γίνει δεκτή με απόφαση του 
Αρμοδίου Οργάνου της ΠΙΝ, κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της 
ΠΙΝ, και να εκπληρώνεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο το αντικείμενο της 
παρούσας σύμβασης.  

- Κατ΄ εξαίρεση και για λόγους που δεν θα οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και 
υπό τον όρο ότι δεν μεταβάλλεται η αποτελεσματικότητα και το σχετικό οικονομικό 
αντικείμενο της σύμβασης, μπορούν, εάν αντικειμενικές συνθήκες το επιβάλλουν και 
μετά από σχετική έγγραφη έγκριση του Αρμοδίου Οργάνου της ΠΙΝ να επέρχονται 
ορισμένες διαφοροποιήσεις περιορισμένης έκτασης.  

- Έκπτωση Αναδόχου 
 Σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε από τους όρους της 

διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών 
του, η ΠΙΝ δικαιούται να κηρύξει με απόφασή της τον Ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει 
τη σύμβαση αζημίως για την ΠΙΝ. Στην περίπτωση αυτή θα επέρχονται σε βάρος του 
Αναδόχου οι συνέπειες της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
και θα ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας της ΠΙΝ από την 
παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση κ.λπ.  

4.5  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής της ΠΕ Κέρκυρας, συντασσόμενου προς τούτο σχετικού πρακτικού, αφού 
διαπιστωθεί ότι όλες οι προμήθειες ανταποκρίνονται προς τις προδιαγραφές της 
παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                   1. 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό 
προμήθεια ειδών με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 
διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι: 

1.1  Μακροσκοπικός Έλεγχος 

Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και έχει σκοπό την εξακρίβωση της 
συμφωνίας των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια ειδών που 
διαπιστώνονται οπτικά με τους όρους των προδιαγραφών. 

1.2. Πρακτικός έλεγχος διενεργείται επίσης από την ως άνω επιτροπή, με χρήση στα 
μηχανήματα, για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η καταλληλότητα των ειδών . 

2.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι 

31/12/2016 με δικαίωμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ΠΕ Κέρκυρας, για παράταση 
του χρόνου ισχύος της για τέσσερις (4) ακόμη μήνες, μονομερώς εκ μέρους της 
Περιφέρειας, με τους ίδιους όρους και τιμές. Οι αναφερόμενες ποσότητες στα 
προσφερόμενα είδη δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφέρεια, μπορούν να 
αυξομειωθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης, ανάλογα με τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας και των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του 
Ν.Κέρκυρας, χωρίς αύξηση του συμβατικού ποσού. 

3.  ΤΙΜΕΣ  
Οι τιμές της προσφοράς για την προμήθεια των ειδών, θα αναγράφονται στους έντυπους 

πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης  και μόνο σε αυτούς. 

4.  Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 
5. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΠΔ 118/2007, το αρμόδιο για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, 
μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το 
ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% για διαγωνισμούς 
προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001,00 € και άνω, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από τη 
διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

        Στην παρούσα διακήρυξη το ποσοστό καθορίζεται σε 15% στην περίπτωση 
μεγαλύτερης ποσότητας και σε 30% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

6. Η περίπτωση αδυναμίας παράδοσης ενός είδους από τον προμηθευτή και μόνο αν 
υπάρχει έλλειψη αυτού στην αγορά, θα δικαιολογηθεί μόνο με βεβαίωση της 
αρμόδιας Αστυνομικής –Αγορανομικής Υπηρεσίας ή του τμήματος Εμπορίου. 

7. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του προμηθευτή να παραδώσει τα ζητούμενα 
είδη, η Υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί τα απαραίτητα είδη ελεύθερα και η 
διαφορά της τιμής θα καταλογίζεται σε βάρος του προμηθευτή. 

8. Τα αναλώσιμα (μελάνια ) θα πρέπει να είναι:  
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Εγκεκριμένα από το κατασκευαστή  των συσκευών (γνήσια αναλώσιμα), για τα οποία θα 
υπάρχει υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων ότι τα προσφερόμενα είναι γνήσια 
εργοστασιακά μελάνια, ότι προέρχονται από τις εταιρείες κατασκευής των 
μηχανημάτων του Υπουργείου καθώς επίσης ότι είναι καινούργια και αμεταχείριστα.  

Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO14001.
 Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση κατασκευής εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Oι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α’75 
στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

Εφ’ όσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχθεί ελαττωματικό, θα 
αντικατασταθεί άμεσα (εντός 10 ημερών) με νέο αρίστης ποιότητας. 

Σε περίπτωση που στη συσκευή, που θα τοποθετηθεί το μελάνι, προκληθεί βλάβη 
εξαιτίας του μελανιού, ο ανάδοχος θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την επισκευή ή ακόμα 
και την αντικατάσταση της συσκευής, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της ΠΙΝ ΠΕ 
Κέρκυρας.  

Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας των μελανιών και toner θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 24μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους.  

 

    Για το φωτοαντιγραφικό χαρτί : 

 

Το φωτοαντιγραφικό χαρτί θα πρέπει να είναι κατάλληλο για εκτυπώσεις σε laser – inkjet 
εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ: 

 

Το υπό προμήθεια φωτοαντιγραφικό χαρτί θα πρέπει: 

α. Να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του 
πρωτότυπου 

και από τις δυο όψεις του. 

β. Να έχει σύνθεση χημικού πολτού 100%. 

γ. Να έχει χρώμα λευκό ματ. (CIE whiteness >90% ISO 11475, brightness ISO 2470) 

δ. Να έχει βάρος 80 gr./μ². (ISO 536) 

ε. Να έχει πάχος 100 μm +-4% 

στ. Να έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσκολιών στην τροφοδοσία 

ζ. Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας πρέπει να είναι τελείως λείο και να μην 
παρουσιάζει γραμμώσεις. 

η. Να έχει αδιαφάνεια/πυκνότητα (opacity >88% ISO 2471) 

θ. Οι δεσμίδες θα πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο 
χαρτί), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του 
περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο. 
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ι. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: 

Το είδος του χαρτιού, 

Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή, 

Οι διαστάσεις των φύλλων, 

Ο αριθμός τους και 

Το βάρος (gr/m²). 

Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001. 

Για κάθε προμήθεια χαρτιού γίνεται έλεγχος πριν από την κατακύρωση του 

διαγωνισμού και επιπλέον έλεγχος, κατά την οριστική παραλαβή του, για να διαπιστωθεί 

αν το χαρτί είναι όμοιο με εκείνο που προσέφερε ο προμηθευτής στο διαγωνισμό. 

Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή και έχει σκοπό την εξακρίβωση της 

συμφωνίας των ιδιοτήτων του χαρτιού, που διαπιστώνονται οπτικά, με τους όρους της 

προδιαγραφής. 

Ακόμη γίνεται και πρακτικός έλεγχος στα μηχανήματα της Υπηρεσίας, για να 

διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και καταλληλότητα του χαρτιού για επιλογή και παραλαβή. 

Κάθε προμηθευτής που παίρνει μέρος στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένος να 

προσφέρει δείγμα. Επίσης, στο φάκελο τεχνικής προσφοράς πρέπει να 

περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση ότι το χαρτί που προσφέρει συμφωνεί με τις 

τεχνικές προδιαγραφές ή σε ποια σημεία παρουσιάζει αποκλίσεις. 

Τα δείγματα θα πρέπει να είναι σε συσκευασία μιας δεσμίδας Α4 80γρ.των 

500φ., μιας δεσμίδας Α3 80γρ. των 500φ.  

Όλα τα σχετικά με την παράδοση έξοδα μέχρι και εντός του χώρου που 

υποδεικνύεται, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Σημειώνεται ότι για τις ανωτέρω ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ   -  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΣΠ. ΣΑΜΑΡΑ 13, ΚΕΡΚΥΡΑ 
Τ.Κ. 49100 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του Ν.Κέρκυρας, για το έτος 2016 
 
Στην Κέρκυρα σήμερα ............., ημέρα … ……, οι κάτωθι υπογράφοντες την παρούσα, 
αφενός η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,  που εδρεύει στην οδό Σπ. Σαμαρά 13 Κέρκυρα 
ΤΚ 49100, με ΑΦΜ 997913715  ΔΟΥ Κέρκυρας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
................................................. και αφετέρου ………………......…………… που θα καλείται στο εξής 
ανάδοχος και εδρεύει στην οδό ………………… ΤΚ ………., τηλ. …………. με Α.Φ.Μ. ………….. & 
Δ.Ο.Υ. …………., συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

  Αντικείμενο προμήθειας – Tεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ……/…..-….-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αποφασίσθηκε η κατακύρωση στον  αντισυμβαλλόμενο 
των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του 
Ν.Κέρκυρας, για το έτος 2016. 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια χαρτιού, ειδών γραφικής ύλης και 
συναφών υλικών, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ε της διακήρυξης και σύμφωνα 
με την τεχνικο-οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
Επισημαίνεται ότι οι ποσότητες των ζητουμένων προς προμήθεια αναλωσίμων είναι 
ενδεικτικές, προκειμένου να διαμορφωθεί η συνολική προσφερόμενη τιμή που θα 
αναγράφεται σε κάθε μία από τις προσφορές που θα συγκεντρωθούν. Oι τελικές 
ποσότητες θα καθορίζονται σταδιακά ανάλογα με τα αιτήματα των Υπηρεσιών της 
ΠΕ Κέρκυρας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων του Ν. Κέρκυρας.  
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση αυτή ισχύει από της υπογραφής της και μέχρι την 31/12/2016 με 
δικαίωμα τετράμηνης μονομερούς  παράτασης εκ μέρους της ΠΕ Κέρκυρας, με τους 
ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές.    
Το Ελληνικό δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης οποτεδήποτε μετά 
από προηγούμενη προειδοποίηση προς τον αντισυμβαλλόμενο (Ανάδοχο) προ δύο (2) 
μηνών και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου προς 
αποζημίωση του αντισυμβαλλόμενου. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά (ώρες από 7:30 μέχρι 15:30) και θα 
αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης σε χώρο που θα υποδειχθεί από το 
εκάστοτε παραγγέλον τμήμα των Υπηρεσιών της ΠΕ Κέρκυρας και των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων του Ν. Κέρκυρας,  όπου και θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια 
Επιτροπή παραλαβής αναλωσίμων.  
Τα υλικά πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή ετοιμοπαράδοτα και η παράδοσή τους θα 
εκτελείται εντός (3) τριών το πολύ εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση της 
Υπηρεσίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο 
μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των 
προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται. 
Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προμηθευτής υποχρεούται να 
ενημερώνει την Υπηρεσία. 
Τα υλικά, για τα οποία έχει εκδοθεί το υπό πληρωμή τιμολόγιο, θα παραλαμβάνονται 
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής αναλωσίμων υλικών, η οποία θα συντάσσει 
πρωτόκολλο παραλαβής  και θα το παραδίδει στο αρμόδιο τμήμα.     
Η δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει τον προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Οι τιμές όλων των ειδών ορίζονται να είναι αυτές που αναφέρονται στη σχετική 
προσφορά του αναδόχου και θα είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής. Οποιαδήποτε παραπάνω επιβάρυνση εκ 
μέρους του αναδόχου δεν είναι αποδεκτή. 
Στην παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός από 
τον ΦΠΑ 
Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό μέχρι                                                           
…………………………..  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Η πληρωμή  στον προμηθευτή θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης του 
έργου ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007, υπό την 
προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των 
απαιτούμενων από το νόμο δικαιολογητικών.  
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι τα παρακάτω: 
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Πρωτόκολλα παραλαβής αναλωσίμων υλικών από την αντίστοιχη επιτροπή 
παραλαβής. 
Τιμολόγιο του προμηθευτή. 
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προμηθευτή, εφόσον απαιτείται. 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 
Κράτηση 01, % υπέρ της ΕΑΑΔΣ 
Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΣ και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20%   
Προκαταβολή φόρου 
Η δαπάνη θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού της ΠΙΝ 2016 
(φορέας 01073 / ΚΑΕ 111100001), σύμφωνα με την οικ.                     /2016 (α/α ΥΔΕ     ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης [ΑΔΑ:                               ]. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για παράδοση των ειδών στα κτίρια των 
Υπηρεσιών της ΠΕ Κέρκυρας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του Ν.Κέρκυρας - Ο Ανάδοχος θα 
είναι υπεύθυνος έναντι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) για την ορθή 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, άλλως, μπορεί να καταπέσει υπέρ της ΠΙΝ  η 
εγγύηση της καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα υπέρ της ΠΙΝ και σε βάρος του 
Αναδόχου, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον σε πλήρη αποζημίωση της ΠΙΝ για 
οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί.  
- Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του Αναδόχου με τους τρίτους που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με την ΠΙΝ, ουδεμία 
υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η ΠΙΝ, έναντι των τρίτων αυτών, του 
Αναδόχου βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε φύσεως δαπάνη δική του ή τρίτων 
που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση της συμβάσεως με την ΠΙΝ. Σε 
περίπτωση παράλειψης του όρου αυτού, ο Ανάδοχος υπέχει έναντι της ΠΙΝ, 
υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία της ΠΙΝ, αν ο τρίτος ήθελε 
τυχόν στραφεί κατά της ΠΙΝ, παράλληλα δε ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασκήσει 
πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ΠΙΝ σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει 
στην ΠΙΝ. όλες τις δαπάνες για τη δίκη στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.  
- Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο Ανάδοχος έναντι της ΠΙΝ, και για οποιαδήποτε 
ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα ήθελε προκληθεί από τον Ανάδοχο και τα όργανα 
αυτού κατά την εκτέλεση της συμβάσεως του με την ΠΙΝ, ή με αφορμή αυτή, 
ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής 
ζημίας περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. 
Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι της ΠΙΝ, θα 
συνεπάγεται σε βάρος του την καταγγελία της σύμβασης από την ΠΙΝ, την 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την αποκατάσταση από 
τον Ανάδοχο κάθε είδους ζημίας της ΠΙΝ.  
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- Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης του διαγωνισμού, και στους χρόνους που προβλέπονται από την 
διακήρυξη, σύμφωνα με την προσφορά του, όπως αυτή έχει  γίνει δεκτή με απόφαση 
του Αρμοδίου Οργάνου της ΠΙΝ, κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα 
της ΠΙΝ και να εκπληρώνεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο το αντικείμενο της 
παρούσας σύμβασης.  
- Κατ΄ εξαίρεση και για λόγους που δεν θα οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου 
και υπό τον όρο ότι δεν μεταβάλλεται η αποτελεσματικότητα και το σχετικό 
οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, μπορούν, εάν αντικειμενικές συνθήκες το 
επιβάλλουν και μετά από σχετική έγγραφη έγκριση του Αρμοδίου Οργάνου της ΠΙΝ  
να επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις περιορισμένης έκτασης.  
- Έκπτωση Αναδόχου 
Σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε από τους όρους της 
διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων 
του, η ΠΙΝ δικαιούται να κηρύξει με απόφασή της τον Ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει 
τη σύμβαση αζημίως για την ΠΙΝ. Στην περίπτωση αυτή θα επέρχονται σε βάρος του 
Αναδόχου οι συνέπειες της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
και θα ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας της ΠΙΝ από την 
παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση κ.λπ.  
Η περίπτωση αδυναμίας παράδοσης ενός είδους από τον προμηθευτή και μόνο αν 
υπάρχει έλλειψη αυτού στην αγορά, θα δικαιολογηθεί μόνο με βεβαίωση της 
αρμόδιας Αστυνομικής –Αγορανομικής Υπηρεσίας ή του τμήματος Εμπορίου. 
Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του προμηθευτή να παραδώσει τα ζητούμενα 
είδη, η Υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί τα απαραίτητα είδη ελεύθερα και η διαφορά 
της τιμής θα καταλογίζεται σε βάρος του προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, καταρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 
επιχειρηματικής μονάδας κατασκευής του προσφερόμενου προϊόντος που δηλώθηκε 
με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη 
σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας 
βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο 
ενώ, μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μετά από 
αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του 
αρμόδιου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό 
προμήθεια ειδών με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 
διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι: 
 
Μακροσκοπικός Έλεγχος : 
1.1. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και έχει σκοπό την 
εξακρίβωση της συμφωνίας των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια 
ειδών που διαπιστώνονται οπτικά με τους όρους των προδιαγραφών. 
1.2.  Πρακτικός έλεγχος διενεργείται επίσης από την ως άνω επιτροπή, με χρήση στα 
μηχανήματα, για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η καταλληλότητα των ειδών 
για παραλαβή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 

1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών γραφικής ύλης θα γίνεται από την 
εκάστοτε θεσμοθετημένη επιτροπή παραλαβής αναλωσίμων υλικών.  
2. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο 
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της 
σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης. 
3. Ο προμηθευτής μπορεί να σημειώνει τις τυχόν παρατηρήσεις του στο πρωτόκολλο 
παραλαβής. 
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία 
σχετική με το χορηγούμενο είδος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

 

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του έργου της 
ανάθεσης  από τον αντισυμβαλλόμενο  σε τρίτους. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1. Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, 
υπόκειται σε πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι το 10% της συμβατικής αξίας του  
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χωρίς τον ΦΠΑ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, με 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΠΙΝ. 
2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η απόφαση λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο 
της ΠΙΝ, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Οικονομικού.  
3. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΠΙΝ και 
η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της ΠΙΝ.  
4. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή 
ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη 
σύμβαση όταν: 
α.  Το έργο της παράδοσης των ειδών γραφικής ύλης δεν εκτελέστηκε με ευθύνη του 
Δημοσίου. 
β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση. 
    β. Εκτέλεση του έργου  σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους 
υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για 
διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ.118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση 
προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται 
ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια για την 
εκτέλεση του έργου, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την 
κρίση του αρμόδιου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. 
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των 
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/1995. Ο 
αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και 
Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για 
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παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί 
το διαγωνισμό. 
3. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου της παράδοσης ειδών γραφικής ύλης  σε 
βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων της κατακύρωσης, της 
ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, 
κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά 
που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων, η οποία 
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον προμηθευτή η με 
αριθμό ……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,  ποσού …......……… €, 
απεριορίστου ισχύος, της ……………….. Τράπεζας. 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση 
της προμήθειας. 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2286/1995, του 
Π.Δ.118/2007, του Π.Δ. 60/2007, τους όρους της με αριθμό …................./2016 
διακήρυξης και τους όρους προσφοράς του προμηθευτή. 
Αρμόδια δικαστήρια για τη σύμβαση είναι τα δικαστήρια Κέρκυρας. 
Αφού συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι τα ανωτέρω, συντάχθηκε 
η παρούσα σε (3) τρία όμοια πρωτότυπα, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν και έλαβε 
έκαστος από ένα πρωτότυπο και το τρίτο στο Αρχείο. 

 
        ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
       ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ          
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E 
 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

13. Υποέργο Α: ΟΜΑΔΑ  Ι (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ) 

14. Υποέργο Β: ΟΜΑΔΑ  ΙΙ  (ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ) 

15. Υποέργο Γ: ΟΜΑΔΑ  ΙΙΙ  (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ Η/Υ - 

        ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & FAX) 

 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

 
Υποέργο Α 

 
ΟΜΑΔΑ Ι 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΔΕΣΜΙΔΕΣ) 

Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 ΔΕΣΜΙΔΕΣ 50 

Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 ΔΕΣΜΙΔΕΣ 2500 
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Υποέργο Β 

 
ΟΜΑΔΑ ΙΙ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Αυτοκόλλητη Ταινία περιτυλίγματος ΤΕΜΑΧΙΟ 13 

Ανταλλακτικά λεπίδες χαρτοκόπτη μικρές  ΔΕΣΜΙΔΕΣ 2 

Ανταλλακτικά λεπίδες χαρτοκόπτη μεγάλες ΔΕΣΜΙΔΕΣ 2 

Διαφάνειες TEMAXIO 10000 

Διαφάνειες αρχειοθέτησης Α4 (ανοιχτές στο πλάι) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

Διακορευτής (μεγάλου μεγέθους) επιτραπέζιος  ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

Διακορευτής μικρός ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

Διορθωτικό σε ταινία ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

Διορθωτικές  ταινίες (ανταλλακτικό) ΤΕΜΑΧΙΟ 40 

Ζελατίνες με τρυπες TEMAXIO 15000 

Κλασσέρ  ΤΕΜΑΧΙΟ 700 

Κόλλα stick ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

Κομπιουτεράκι  ΤΕΜΑΧΙΟ 4 

Λαστιχάκια μεγάλα (σακούλα) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΠΛΕ  ΧΟΝΔΡΟΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

Μαρκαδόροι υπογράμμισης διαφόρων χρωμάτων ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

Μαρκαδοράκια  ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

Μελάνια για Ταμπόν ΤΕΜΑΧΙΟ 35 

Σελοτέιπ ΤΕΜΑΧΙΟ  15 
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Στυλό μπλέ τύπου Pelican ΤΕΜΑΧΙΟ 300 

Στυλό μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

Στυλό κόκκινο ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 2 ΚΟΥΤΙ 100 τεμ. 25 

Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 3 ΚΟΥΤΙ 100 τεμ. 40 

Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 5 ΚΟΥΤΙ 100 τεμ. 25 

Συραφίδες 126 (24/6) ΚΟΥΤΙ 1000 τεμ. 200 

Συραφίδες μεγάλες 23/17 S ΚΟΥΤΙ 5 

Συραφίδες 64 ΚΟΥΤΙ 100 

Συρραπτικό μικρό 64 TEMAXIO 10 

Συρραπτικό μεγάλο 126 (24/6) TEMAXIO 25 

Συρραπτικό επιτραπέζιου τύπου Β52/3 TEMAXIO 1 

Ταμπόν (μεγάλο μεγεθος) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

Φάκελοι με αυτιά και λάστιχο ΤΕΜΑΧΙΟ 800 

Φάκελοι αλληλογραφίας Α4 TEMAXIO 1000 

Φάκελοι αλληλογραφίας μεσαίοι ΤΕΜΑΧΙΟ 500 

Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι μικρού μεγέθους  TEMAXIO 500 

Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι αυτοκόλλητοι 
μεγάλου μεγέθους  TEMAXIO 500 

Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί ΤΕΜΑΧΙΟ 1500 

Φάκελοι αρχείου με κορδόνια (μεγάλοι) μπλέ ΤΕΜΑΧΙΟ 500 

Φάκελοι με έλασμα για δικαιολογητικά αυτοκινήτων  ΤΕΜΑΧΙΟ 400 

Χαρτοκόπτης- Λεπίδι ΤΕΜΑΧΙΟ 4 

Κόλλες αναφοράς  ΔΕΣΜΙΔΕΣ 80 

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 200Φ διαστ. 21Χ30 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

Επιτραπέζια ημερολόγια 2017 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 
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Υποέργο Γ 

 
ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ 

  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΜΕΛΑΝΙΩΝ   

ΕΙΔΟΣ MHXANHMATOΣ ΜΑΥΡΟ ΕΓΧΡΩΜΟ DRUM 

CANON FAX L140  2     

CANON FAX L220 1     
CANON FAX L380 3     

CANON IR 2230 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) 1     

CANON IR 2525 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) 2     

CANON IR 1600 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) 2     
CANON IR 200 1     

CANON MF216n (πολυμηχάνημα) 1   1 
CANON MP250 (εκτυπωτής) 4 3   

COMPUPRINT SP- 40plus 3     
COMPUPRINT MDP30FB 3     
EPSON ACULASER M2000 2     

HP Deskjet J5940 2     

HP Laserjet  1020 2     
HP Laserjet P2015 4     

HP Laserjet 3015 2     

HP Laserjet 3050 1     

HP Laserjet 4200n (εκτυπωτής) 1     

HP Laserjet pro 400 M451dn 2     

HP Laserjet pro 400 M451nw 2     

HP Laserjet M1212 nf MFP 1     
HP OfficeJET 5780 4 4   

KYOCERA ΤK 435 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) 
1(μελάνι) - 

2(photoconductors)     

KYOCERA KM 1650 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) 2   1 

KYOCERA KM 2050 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) 3     

KYOCERA TASK alfa 181 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) 7     

KYOCERA FS – 6525 MFP (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) 1     
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LEXMARK C 532 dn 

2 (τμχ δοχείου 
υπολειμμάτων γραφίτη) 
waste toner box       

LEXMARK E120d 1     

LEXMARK E 240 3     

LEXMARK E 250d ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 2     

LEXMARK E 260 dn 2     
LEXMARK E 350d ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 10+1(photoconductors)     

LEXMARK E 352d ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1     
LEXMARK T640  3     

LEXMARK W 840   2+1(photoconductors)     

LEXMARK MS410d ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 2     
LEXMARK X364 dn 1     

PANASONIC KX-FP205 (FAX) 6     

PANASONIC KX-KLM651 4     

RICOH AFFICIO MP 2501 (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ) 6     

RICOH AFFICIO MP 2001 (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ) 3     

RICOH AFFICIO MP 5002 (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ) 1     

RICOH AFICIO SP 4100 NL (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ) only type 
220 black NL 1     

RICOH ΜP 2501 2     

SAMSUNG FAX SF 650 3     

SAMSUNG FAX SF-760P 2     

SAMSUNG M2675 & M2875 (πολυμηχάνημα) 10   4 

SAMSUNG SF 560R 4     

XEROX PHASER 6280   2   

XEROX WORKCENTRE 3119 2     
XEROX WORKCENTRE 3210 1     

XEROX PHASER 3260 3     

OKI MB451 5   2 

OKI B512 6   3 

OKI B431d 20   5 

OKI ES-5112dn 25   10 

OKI C5650 2     

IBM Infoprint 1612 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 2     

PHILIPS LAZERFAX 5125 3     
KONICA MINOLTA BIZ HUB 164 (πολυμηχάνημα) 2     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Υποέργο Α 
 
ΟΜΑΔΑ Ι 
 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΔΕΣΜΙΔΕΣ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

Φωτοαντιγραφικό 
χαρτί Α3 ΔΕΣΜΙΔΕΣ 50 

   

Φωτοαντιγραφικό 
χαρτί Α4 ΔΕΣΜΙΔΕΣ 2500 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 
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Υποέργο Β 
 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

Αυτοκόλλητη Ταινία περιτυλίγματος ΤΕΜΑΧΙΟ 13 
 

  

Ανταλλακτικά λεπίδες χαρτοκόπτη μικρές  ΔΕΣΜΙΔΕΣ 2 
 

  
Ανταλλακτικά λεπίδες χαρτοκόπτη 
μεγάλες ΔΕΣΜΙΔΕΣ 2 

 
  

Διαφάνειες TEMAXIO 10000 
 

  
Διαφάνειες αρχειοθέτησης Α4 (ανοιχτές 
στο πλάι) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

 
  

Διακορευτής (μεγάλου μεγέθους) 
επιτραπέζιος  ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

 
  

Διακορευτής μικρός ΤΕΜΑΧΙΟ 2 
 

  

Διορθωτικό σε ταινία ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
 

  

Διορθωτικές  ταινίες (ανταλλακτικό) ΤΕΜΑΧΙΟ 40 
 

  

Ζελατίνες με τρυπες TEMAXIO 15000 
 

  

Κλασσέρ  ΤΕΜΑΧΙΟ 700 
 

  

Κόλλα stick ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
 

  

Κομπιουτεράκι  ΤΕΜΑΧΙΟ 4 
 

  

Λαστιχάκια μεγάλα (σακούλα) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 
 

  

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
 

  

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΠΛΕ  ΧΟΝΔΡΟΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
 

  
Μαρκαδόροι υπογράμμισης διαφόρων 
χρωμάτων ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

 
  

Μαρκαδοράκια  ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
 

  

Μελάνια για Ταμπόν ΤΕΜΑΧΙΟ 35 
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Σελοτέιπ ΤΕΜΑΧΙΟ  15    

Στυλό μπλέ τύπου Pelican ΤΕΜΑΧΙΟ 300 
 

  

Στυλό μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
 

  

Στυλό κόκκινο ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
 

  

Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 2 
ΚΟΥΤΙ 100 

τεμ. 25 
 

  

Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 3 
ΚΟΥΤΙ 100 

τεμ. 40 
 

  

Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 5 
ΚΟΥΤΙ 100 

τεμ. 25 
 

  

Συραφίδες 126 (24/6) 
ΚΟΥΤΙ 1000 

τεμ. 200 
 

  

Συραφίδες μεγάλες 23/17 S ΚΟΥΤΙ 5 
 

  

Συραφίδες 64 ΚΟΥΤΙ 100 
 

  

Συρραπτικό μικρό 64 TEMAXIO 10 
 

  

Συρραπτικό μεγάλο 126 (24/6) TEMAXIO 25 
 

  

Συρραπτικό επιτραπέζιου τύπου Β52/3 TEMAXIO 1 
 

  

Ταμπόν (μεγάλο μεγεθος) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 
 

  

Φάκελοι με αυτιά και λάστιχο ΤΕΜΑΧΙΟ 800 
 

  

Φάκελοι αλληλογραφίας Α4 TEMAXIO 1000 
 

  

Φάκελοι αλληλογραφίας μεσαίοι ΤΕΜΑΧΙΟ 500 
 

  
Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι μικρού 
μεγέθους  TEMAXIO 500 

 
  

Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι 
αυτοκόλλητοι μεγάλου μεγέθους  TEMAXIO 500 

 

  

Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί ΤΕΜΑΧΙΟ 1500 
 

  
Φάκελοι αρχείου με κορδόνια (μεγάλοι) 
μπλέ ΤΕΜΑΧΙΟ 500 

 
  

Φάκελοι με έλασμα για δικαιολογητικά 
αυτοκινήτων  ΤΕΜΑΧΙΟ 400 

 

  

Χαρτοκόπτης- Λεπίδι ΤΕΜΑΧΙΟ 4 
 

  

Κόλλες αναφοράς  ΔΕΣΜΙΔΕΣ 80 
 

  
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 200Φ 
διαστ. 21Χ30 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

 
  

Επιτραπέζια ημερολόγια 2017 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  
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Υποέργο Γ 
ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ 

  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ     
 

  

ΕΙΔΟΣ MHXANHMATOΣ ΜΑΥΡΟ 
ΕΓΧΡΩΜ

Ο 
DRU

M 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

CANON FAX L140  2          

CANON FAX L220 1     
 

    
CANON FAX L380 3          

CANON IR 2230 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) 1          

CANON IR 2525 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) 2          

CANON IR 1600 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) 2          
CANON IR 200 1          

CANON MF216n (πολυμηχάνημα) 1   1      
CANON MP250 (εκτυπωτής) 4 3        

COMPUPRINT SP- 40plus 3          
COMPUPRINT MDP30FB 3          

EPSON ACULASER M2000 2          
HP Deskjet J5940 2          

HP Laserjet  1020 2          
HP Laserjet P2015 4          

HP Laserjet 3015 2          

HP Laserjet 3050 1          

HP Laserjet 4200n (εκτυπωτής) 1          

HP Laserjet pro 400 M451dn 2          

HP Laserjet pro 400 M451nw 2          

HP Laserjet M1212 nf MFP 1     
 

    
HP OfficeJET 5780 4 4        

KYOCERA ΤK 435 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) 

1(μελάνι) - 
2(photocond

uctors)     

 

    

KYOCERA KM 1650 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) 2   1 
 

    

KYOCERA KM 2050 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) 3     
 

    

KYOCERA TASK alfa 181 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) 7     
 

    

KYOCERA FS – 6525 MFP (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) 1     
 

    

LEXMARK C 532 dn 

2 (τμχ 
δοχείου 

υπολειμμάτ
ων γραφίτη)      
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LEXMARK E120d 1          

LEXMARK E 240 3          

LEXMARK E 250d ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 2          

LEXMARK E 260 dn 2          

LEXMARK E 350d ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
10+1(photoc
onductors)     

 
    

LEXMARK E 352d ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1          
LEXMARK T640  3          

LEXMARK W 840   
2+1(photoco

nductors)     
 

    

LEXMARK MS410d ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 2          
LEXMARK X364 dn 1          

PANASONIC KX-FP205 (FAX) 6          

PANASONIC KX-KLM651 4          
RICOH AFFICIO MP 2501 
(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ) 6     

 
    

RICOH AFFICIO MP 2001 
(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ) 3     

 
    

RICOH AFFICIO MP 5002 
(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ) 1     

 
    

RICOH AFICIO SP 4100 NL (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ) 
only type 220 black NL 1     

 
    

RICOH ΜP 2501 2          

SAMSUNG FAX SF 650 3          
SAMSUNG FAX SF-760P 2          

SAMSUNG M2675 & M2875 
(πολυμηχάνημα) 10   4 

 
    

SAMSUNG SF 560R 4          

XEROX PHASER 6280   2        

XEROX WORKCENTRE 3119 2          
XEROX WORKCENTRE 3210 1          

XEROX PHASER 3260 3          

OKI MB451 5   2      

OKI B512 6   3      

OKI B431d 20   5      

OKI ES-5112dn 25   10      

OKI C5650 2          
IBM Infoprint 1612 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 2          

PHILIPS LAZERFAX 5125 3          
KONICA MINOLTA BIZ HUB 164 

(πολυμηχάνημα) 2     
 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.   
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