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Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019          

                                                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΕΡΓΟ : Προμήθεια Τόνερ-Μελάνια   

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                              έτους 2017 των Υπηρεσιών του Δήμου                                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών                       
ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων                                                   
Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου       ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΛΟΥ                               
Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης 
Τηλ.: 2813409613/614                                                35079/28-3-17                                  
E-mail : diaxirisi@heraklion.gr     
  
 
                               ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, αποφασίζει και διακηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, συνολικού 
ποσού (σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης)   59.878,36 €, 
συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. 24%, με τίτλο : « Προμήθεια μηχανογραφικού 
υλικού ( μελάνια-τόνερ )» σε βάρος των παρακάτω πιστώσεων που είναι 
εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2017. Οι κωδικοί αριθμοί 
είναι:  10-6613.003 ποσού 12.000,00 €, 15-6613.003 ποσού 11.000,00 €, 20-6613.003 
ποσού 2.500,00 €, 30-6613.003 ποσού 12.000,00 €, 35-6613.003 ποσού 4.000,00 €, 40-
6613.003 ποσού 8.000,00 €, 45-6613.003 ποσού 2.000,00  €, 50-6613.003 ποσού 
5.000,00 και 70-6613.003 ποσού 8.000,00 €, όλοι οι παραπάνω κωδικοί έχουν τίτλο « 
Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού ( μελάνια-τόνερ )».  
         Η Μελέτη της παραπάνω σύμβασης της προμήθειας, αποτελείται από την  παρούσα 
Διακήρυξη, τις  Τεχνικές Προδιαγραφές, την  Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό  
Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς. 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ημερομηνία  διαγωνισμού – κατάθεση προσφορών: 
         Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 
26/04/2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στη Διεύθυνση, 
Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202 , ενώπιον της  Αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής, για την συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας,  ή θα σταλούν στη διεύθυνση 
Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 
Γνωμοδοτική Επιτροπή, για την σύμβαση «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού ( 
μελάνια-τόνερ)»,  μέχρι μία ημέρα πριν από την ορισμένη ημερομηνία  της διεξαγωγής 
της δημοπρασίας. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να 
παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Σε περίπτωση αναβολής του 
διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα 
διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την 03/05 /2017  ημέρα 
Τετάρτη και ώρα  10: 00 : π.μ. έως 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο. 
 
Και καλούμε 
Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας μηχανογραφικού υλικού (μελάνια-τόνερ) 
των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου έτους 2017. 
  
ΑΡΘΡΟ  2ο  
Ισχύουσες  Διατάξεις 
Α Τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
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2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 
3 του  

           άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
περίπτωση 38 της  παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ τ. Α 87/2010). 

Β. Τις αποφάσεις: 
1. Την με αριθμ. πρωτ. 34308/30.03.2016 σε ορθή επανάληψη Απόφαση Δημάρχου 
    περί ορισμού Αντιδημάρχων και εκχώρηση Αρμοδιοτήτων σ' αυτούς και την με 
    αριθμό πρωτ. 58120/01.06.2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης 
    αρμοδιότητας υπογραφής Διακηρύξεων, περιλήψεων Διακηρύξεων κ.ά. 
2. Την με αριθμ. 175/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία: 
Α) Εγκρίνεται η διενέργεια Προμήθειας μηχανογραφικού υλικού ( μελάνια-τόνερ) 
και η διάθεση πίστωσης ποσού 59.878,36 € με το Φ.Π.Α. 24% και θα γίνει σε βάρος των 
παρακάτω πιστώσεων από τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 
2017, οι ΚΑ είναι 10-6613.003 ποσού 12.000,00 €, 15-6613.003 ποσού 11.000,00 €, 20-
6613.003 ποσού 2.500,00 €, 30-6613.003 ποσού 7.378,36 € , 35-6613.003 ποσού 
4.000,00 €, 40-6613.003 ποσού 8.000,00 €,45-6613.003 ποσού 2.000,00 €,50-6613.003 
ποσού 5.000,00 €,70-6613.003 ποσού 8.000,00 €,  όλοι οι παραπάνω Κ.Α έχουν τίτλο: 
«Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού ( μελάνια-τόνερ) » των Υπηρεσιών του 
Δήμου.  
Β) Εγκρίνεται η εκτέλεσή της με συνοπτικό διαγωνισμό και με  κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει την χαμηλότερη 
τιμή ανά είδος 
 Γ)  Εγκρίνονται οι  Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης της 
προμήθειας μηχανογραφικού υλικού (Μελάνια - Τόνερ).  
Δ) Ψηφίζονται  οι όροι  του συνοπτικού διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Πληροφορίες:  

Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας του μηχανογραφικού υλικού   
(μελάνια-τόνερ), μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από  την Δ/νση  Οικονομικών 
Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου ( ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 -  1ος τηλ.  2813-409185 ) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.  
Αντίγραφο της Διακήρυξης  αυτής θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δήμου Ηρακλείου. Τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr, καθώς επίσης θα διατίθενται και από τα γραφεία 
του φορέα κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες. Ακόμα περίληψη της Διακήρυξη θα 
αποσταλεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου .  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται :  
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές.  
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.  
γ. Συνεταιρισμοί.  
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  
Που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα 
Προκήρυξη. 
 
ΑΡΘΡΟ  5ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
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Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά, ή νομικά πρόσωπα, οι 
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν, ή εμπορεύονται το « 
μηχανογραφικό υλικό ( μελάνια-τόνερ) » και θα προσκομίσουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της 
παρούσας Διακήρυξη  και  σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ποσού ανάλογου 
με το ποσό των προσφερόμενων ειδών σε €  ευρώ. 
2. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης ( ΤΕΥΔ ) 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της 
ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις :   
1. Δεν  υπάρχει εις 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 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 εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Δεν  έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
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τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  
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 προσφέρων 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 δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, 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. 
3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’εξαίρεση, 
όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 
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 υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 
4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
Αποκλείεται από την συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της εν λόγω δημόσιας σύμβασης 
συμμετέχων : 
α) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,   
β) εάν ο οικονομικός φορέας 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,  
γ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν 4412/2016  
δ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί 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,  
ε) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του. 
5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται 
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 
περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4. 
6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 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. 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, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
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ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 
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. 
8. Οικονομικός φορέας που του 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 δημοσίων (διαγωνισμό). 
 
β) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής 
(Επαγγελματικό η εμπορικό Επιμελητήριο ) .   
 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από 
τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης 
παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο 
έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 
To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ ) δεν είναι υποχρεωτικό να φέρει 
ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής του, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
1. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
2. Τα παραπάνω θα περιληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί.  
 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να προσκομίσει εντός 10 ημερών, από έγγραφη 
ειδοποίηση του, από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, εντός σφραγισμένου 
φακέλου, τα παρακάτω  έγγραφα και πιστοποιητικά: 
Α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου   υποχρέωση έχουν : 
α1.Τα φυσικά πρόσωπα. 
α2.) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και τους διαχειριστές). 
α3.) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Β) Φορολογική Ενημερότητα. 
Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα για τους ίδιους και τους εργαζόμενους κάθε επιχείρησης.  
Δ) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους 
και το ειδικό επάγγελμά  τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια 
ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση.  
Οι Συνεταιρισμοί που υποβάλουν προσφορά θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι λειτουργούν 
νόμιμα την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  
  
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 
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Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν τις 
προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία, ενώπιων της Επιτροπής την ημέρα και 
ώρα του διαγωνισμού, στη Διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202 ,  
με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την σύμβαση «Προμήθεια 
μηχανογραφικού υλικού ( μελάνια-τόνερ). Οι προσφορές μπορεί να σταλούν και 
ταχυδρομικά η να κατατεθούν  στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην Διεύθυνση 
Αγίου Τίτου 1  ( Τ.Κ. 71202 ) μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του 
Διαγωνισμού .    
  Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που 
κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή, κηρύσσεται από τον 
πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και 
μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η 
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού 
οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν 
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.  

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 
από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Προσφορές. 
 Οι  προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη Προσφορά.  
β) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.  
γ) Ο τίτλος της σύμβασης «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (μελάνια-τόνερ) ». 
δ) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής).  
ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
  
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
Στον κύριο φάκελο προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα  δικαιολογητικά  η  
εγγυητική συμμετοχής, υπεύθυνες δηλώσεις. 

Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που απαιτούνται, τοποθετούνται σε χωριστά 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( θα 
πρέπει να υπάρχει το  τεύχος Τεχνικής Περιγραφής - Τεχνικών Προδιαγραφών  στο οποίο 
θα δίνεται σαφής περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές για τα προσφερόμενα υλικά ). 
Μαζί με την τεχνική του προσφορά ο προμηθευτής θα καταθέσει   Δήλωση του με 
την οποία θα δηλώνουν με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω τα εξής: 

♦ Ότι το προσφερόμενο είδος είναι σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας, ότι η υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη με το σύνολο των 
όρων που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους οποίους αποδέχεται ρητά και 
ανεπιφύλακτα. 
♦ Ότι πληρούν τις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος. 

♦ Ότι θα παραδίδονται εσωτερικά συσκευασμένα αεροστεγώς. 

♦ Ότι στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται οι ημερομηνίες κατασκευής και λήξης, 
ο τύπος του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται και ο κωδικός του είδους που 
ορίζεται στο τιμολόγιο προσφοράς. 

♦ Ότι θα έχουν χρόνο ζωής τουλάχιστον 24 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής που 
θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής . 
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♦ Για όλα τα είδη απαιτείται -ως απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού – βεβαίωση ότι 
διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη και πιστοποίηση ISO 
14001:2004 ή ισοδύναμη ή ανώτερη. 
♦ Ότι τα αναλώσιμα υλικά που τυχόν βρεθούν είτε κατά τον έλεγχο παραλαβής είτε 
μετέπειτα κατά την περίοδο χρήσης τους ακατάλληλα με αποτέλεσμα :  
● ποιότητα εκτύπωσης μη ισάξια του αυθεντικού  
● κακή ή/και παντελή έλλειψη εκτύπωσης  
● να μην αναγνωρίζονται από το μηχάνημα για το οποίο προορίζονται  
● μικρότερο αριθμό εκτυπώσεων από τον αριθμό που προβλέπεται από τα αντίστοιχα ISO 
(αριθμού σελίδων εκτύπωσης) 
Θα αντικαθίστανται άμεσα με νέα αρίστης ποιότητας, εάν δε αποδειχτούν ελαττωματικά 
περισσότερα των τριών (3) τεμαχίων ενός κωδικού, υποχρεώνεται ο ανάδοχος να 
αντικαταστήσει όλη την ποσότητα του συγκεκριμένου κωδικού, σε κάθε περίπτωση εντός 
δύο (2) ημερολογιακών ημερών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου 
Ηρακλείου. 
♦ Ότι για κάθε παραδιδόμενη ποσότητα (αρχική ή επαναληπτική) παρέχεται εγγύηση 
καλής λειτουργίας τουλάχιστον 24 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής που θα 
αναγράφεται στο τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής. 
♦ Ότι παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων. 

 
Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο 
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Ο φάκελος  της  οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η 
οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ συμπληρώνοντας το παρεχόμενο Έντυπο 
Προϋπολογισμού Προσφοράς  . 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δεν είναι  δυνατόν λόγω 
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. 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
Διακήρυξη, εκτός εάν κατά περίπτωση στη προσφορά του ρητά αναφέρει τα  σημεία εκείνα 
τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. 

Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους 
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της Διακήρυξης  
προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή 
αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή  απόκρουση όρου 
της Διακήρυξης.                  

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα, μόνο όταν ζητούνται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της. 
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω  λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που  ζητήθηκαν. Οι προσφορές και τα 
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και 
τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα –εταιρικά, ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
Ελληνική. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών. 
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη Διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν 
από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από 
την  Διακήρυξη. 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Εναλλακτικές προσφορές. 
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Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε  περίπτωση  
υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης. 

1.Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ( οικονομικής Επιτροπής), η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 
Διακήρυξη, ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,  
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το 
ύψος του ανωτέρω παράβολου. 

4. Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο είναι η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων της παρ. 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου, η οποία θα εξετάσει και θα 
γνωμοδοτήσει για την ένσταση. Αρμόδιο όργανο να αποφασίσει επί των ενστάσεων είναι 
το Δημοτικό Συμβούλιο.  
5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιονδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους λόγους 
προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 
ΑΡΘΡΟ  11ο 
Προσφερόμενη τιμή. 

Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ ( € ), θα περιλαμβάνονται και οι κρατήσεις υπέρ 
τρίτων και θα αφορά την «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (μελάνια-τόνερ) », 
παραδοτέα στην κεντρική αποθήκη αναλωσίμων ειδών, στο αμαξοστάσιο του Δήμου 
Ηρακλείου χωρίς καμία άλλη επιβάρυνσή. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών. 
 Η αρμόδια γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας  Διακήρυξης. Όταν πλησιάζει η ώρα 
λήξης παράδοσης των προσφορών, αφού πρώτα ο Πρόεδρος της Επιτροπής  επικοινωνήσει 
με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 
προσφορές μέχρι και την προηγούμενη ημέρα κατάθεσης των προσφορών σημειώνεται ότι 
τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και 
σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 
παραλαμβάνει τις προσφορές , δηλαδή η 10:30η π.μ., η Επιτροπή κηρύσσει μεγαλόφωνα 
την λήξη του χρόνου παραλαβής και παράδοσης των προσφορών και στην συνέχεια 
προβαίνει στην αποσφράγιση αυτών. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά 
τη λήξη παράδοσης των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην 
Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμές.  
Η αποσφράγιση γίνεται  με την παρακάτω διαδικασία: 
1.1 Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/ 
συμμετεχόντων, ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η 
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος  της   προσφοράς, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται, από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά. 
1.2 Κατόπιν αποσφραγίζεται ο φάκελος  της Τεχνικής Προσφοράς  και υπογράφονται όλα 
τα τεύχη της Τεχνικής Προσφοράς  κατά φύλλο.  
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1.3 Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και 
σφραγίζεται από την Επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα 
που θα  ορίσει η Επιτροπή  και  θα κάνει  γνωστό στους  ενδιαφερόμενους  με έγγραφο 
της.  
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή   προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 
που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό 
το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
Αξιολόγηση προσφορών. 
Για την αξιολόγηση των προφορών η γνωμοδοτική  Επιτροπή Αξιολόγησης του Δήμου 
Ηρακλείου, θα εξετάσει και θα αξιολογήσει κάθε προσφορά, βάση των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, θα  απορρίπτονται οι προσφορές που δεν πληρούν τα υποχρεωτικά 
ζητούμενα στοιχεία από τις τεχνικές προδιαγραφές και την ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων. 

Την ημέρα και ώρα που έχει ορίσει η Επιτροπή γίνετε το άνοιγμα των οικονομικών 
προφορών. Προσφορά που είναι αόριστη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών γίνετε δημόσια παρουσία, ή μη των 
προσφερόντων/συμμετεχόντων, ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 
Μετά το άνοιγμα συντάσσετε πρακτικό οικονομικών προσφορών το οποίο υπογράφετε από 
την Επιτροπή. Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, είναι εκείνη που 
έχει τις χαμηλότερες τιμές ανά είδος.  
 Η Επιτροπή καλεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο, να καταθέσει τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 
74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 5 
της παρούσας Διακήρυξης, σε σφραγισμένο φάκελο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 
παραλαβή της εν λόγω πρόσκλησης. 
 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει, ή 
να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  
  Η Επιτροπή εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, από την παραλαβή του φακέλου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης 
του φακέλου. Η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες, οι 
οικονομικές προσφορές των οποίων έχουν γίνει αποδεκτές. Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον 
φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε ανοικτή συνεδρίαση, ελέγχει την ορθότητα 
και την πληρότητα των δικαιολογητικών και καταγράφει τα αποτελέσματα σε πρακτικό. 
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος,  
α) δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών ή,  
β) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν στην υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 5 της παρούσας Διακήρυξης είναι ψευδή 
ή ανακριβή ή, 
γ) από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, τότε ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ηρακλείου  η εγγύηση συμμετοχής του 
στο διαγωνισμό και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική 
Επιτροπή, για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
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εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους, είτε κατακύρωσης 
της σύμβασης.  
       Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους συμμετέχοντες. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

Η ορισθείσα  γνωμοδοτική Επιτροπή των προσφορών, γνωμοδοτεί και στέλνει όλα 
τα έγγραφα της σύμβασης στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου αυτή σαν 
αποφαινόμενο  όργανο   αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα. 
Κατακύρωση της «Προμήθειας μηχανογραφικού υλικού (μελάνια-τόνερ) » 
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη 
των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η Οικονομική Επιτροπή  κοινοποιεί αμέσως 
την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα 
αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 
προσφέροντες. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης. 

Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση , η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ  16ο 
Σύμβαση. 

Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι : 
Η παρούσα Διακήρυξη,  Η Συγγραφή Υποχρεώσεων, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, 
ο Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της 
κατακύρωσης η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο 
Εγγυήσεις. 
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
 
Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης προ Φ.Π.Α, που για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
965,78 ευρώ. Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για 
μέρος της προμήθειας , το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί του μέρους της 
προμήθειας  προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α Η εγγυητική Επιστολή  θα έχει ισχύ 120 ημέρες τουλάχιστον .  
Αν οι προμηθευτές δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στο σύνολο της προμήθειας αλλά σε 
μέρος αυτής θα πρέπει να καταθέσει  δήλωση στην οποία  θα αναφέρονται  αναλυτικά τα  
είδη στα οποία δίνει προσφορά  .   
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Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται 
υπόψη. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς 
προσφέροντες:  
α/α) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και 
β/β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής 
δικαστικής Προστασίας, ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 
 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα προσκομίσει ο 
προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της  συμβατικής 
αξίας (των άρθρων που του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 
του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων 
της σύμβασης.  

Οι  εγγυητικές  κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η Εγγύηση  
καλής εκτέλεσης επιστρέφετε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
υλικών. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν το υλικό  είναι διαιρετό και η 
παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του 
μέρους της ποσότητας, ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την 
σταδιακή αποδέσμευσή τους, απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλέπομε, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 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 του η εγγύηση δικαιούχο. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που έχει 
δοθεί στην Δημόσια Σύμβαση από την υπηρεσία  του Δήμου Ηρακλείου τον  αναθέτοντα 
φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (Δήμο Ηρακλείου |) , 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, ζ) τους όρους ότι: (i) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία 
της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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) (μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής), τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο 
Χρόνος παράδοσης του μηχανογραφικού υλικού (μελάνια-τόνερ).  
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    Ως συνολικός χρόνος παράδοσης του μηχανογραφικού υλικού (μελάνια-τόνερ), 
ορίζεται το χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών  από την ημερομηνία ανάρτησης της 
σύμβασης – συμφωνητικού στο ΚΗΜΗΔΗΣ . 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου  στο χώρο 
της κεντρικής αποθήκης αναλωσίμων ειδών, του Αμαξοστασίου του Δήμου Ηρακλείου. 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το μηχανογραφικό υλικό (μελάνια-
τόνερ), μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός 
χρόνος παράδοσης του μηχανογραφικού υλικού (μελάνια-τόνερ) μπορεί να 
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου, 
β) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο, ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης. 
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 
δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την 
υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας, ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί  το 
μηχανογραφικό υλικό (μελάνια-τόνερ) ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και 
την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς 
προμήθεια είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
7.  Μετά την προσκόμιση των προς προμήθεια ειδών στην κεντρική αποθήκη 
αναλωσίμων ειδών, στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου, ο προμηθευτής υποχρεούται 
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο 
οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης των προς προμήθεια ειδών. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο 
Εκπρόθεσμη παράδοση των προς προμήθεια ειδών. 
1. Αν τα προς προμήθεια είδη παραδοθούν, ή αντικατασταθούν, μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μετά τη  λήξης του χρόνου της παράτασης, που χορηγήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 209/του ν 4412/2016 , επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας . 
2. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση, ή 
αντικατάσταση, των προς προμήθεια ειδών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, 
αντίστοιχα ο χρόνος  παράδοσης. 
 
ΑΡΘΡΟ  20ο 
Παραλαβή  προμήθειας.   
1. Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από τις Επιτροπές της Παραγράφου 
11β του άρθρου 221. 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προς προμήθεια ειδών, διενεργείται ποιοτικός και 
ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η 
σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους 
από τους παρακάτω τρόπους: 
 Με πρακτική δοκιμασία και υπόδειξη από τον προμηθευτή . 
3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο με πρακτική δοκιμασία , συντάσσεται από την Επιτροπή 
Παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της 



  
 

                                     Προμήθεια Μηχανογραφικού Υλικού (Μελάνια-Τόνερ-Drums                                      13 
 

πρακτικής δοκιμασίας.  Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή 
Παραλαβής μπορεί: 
α) Να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη . 
β) Να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης. 
γ) Να απορρίψει τα προς προμήθεια είδη. 
Αν υπάρχει κόστος για την  διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
4. Αν η Επιτροπή Παραλαβής παραλάβει τα προς προμήθεια είδη με παρατηρήσεις, 
αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν, από τους όρους της 
σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της, για το ζήτημα αν το υλικό είναι 
κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά 
περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των προς 
προμήθεια ειδών, δεν επηρεάζουν την καταλληλόλητά τους και μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των προς 
προμήθεια ειδών, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, 
εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των προς προμήθεια ειδών, επηρεάζουν την 
καταλληλόλητά τους και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, τα προς 
προμήθεια είδη μπορεί να απορριφθούν. 
5. Στη δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής της παραγράφου 11β του άρθρου 221, μπορεί 
να παραπεμφθεί για επανεξέταση στην περίπτωση που απορριφθούν τα προς προμήθεια 
ειδών  στο σύνολο του η μερικώς,  με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια 
Επιτροπή Παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα 
του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή 
Παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους 
και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία 
που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. 

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, 
υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας 
Επιτροπής Παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά 
ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από 
αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή, ή 
εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ή με βεβαίωση μέσω του 
δημοσίου ταμείου. 
6.Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 
δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 
7. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση 
υλικό σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και 
στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. 
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα 
στην παραπάνω παράγραφο 5. 
8. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των  εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά 
την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των προς προμήθεια ειδών. Ο προμηθευτής 
μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση, είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια, 
είτε από δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. 
Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση, πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και 
αυτεπάγγελτα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της 
Επιτροπής Παραλαβής. 
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
μέρη. Μετά το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης,  ο προμηθευτής δεν μπορεί να 
ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. 
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9. Τα προς προμήθεια είδη μπορεί να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά 
την οριστική παραλαβή του από τον φορέα. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο 
Χρόνος παραλαβής υλικών. 
1. Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
2. Αν η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου 
δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα προς 
προμήθεια είδη αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα, εκδίδει δελτίο εισαγωγής των προς προμήθεια ειδών και εγγραφής 
των στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 
3. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από 
Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 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 
σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016   και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης, δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016  . 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο 
Απόρριψη των προς προμήθεια ειδών – αντικατάστασή τους.  
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των προς προμήθεια ειδών, με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή τους  με άλλα είδη, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
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 προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα προς προμήθεια είδη που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
2. Η επιστροφή των προς προμήθεια ειδών που απορρίφθηκαν, γίνεται μετά την 
προσκόμιση άλλων και αφού αυτό  παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο 
προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη, που απορρίφθηκαν 
και αντικαταστάθηκαν  μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής 
παραλαβής. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, 
που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε 
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση 
που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε τα απορριφθέντα προς προμήθεια 
ειδών, ο φορέας μπορεί να προβεί στην  εκποίηση τους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των προς προμήθεια ειδών  
που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους.  
 
ΑΡΘΡΟ 23ο    
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου. 
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 Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική των 
προς προμήθεια ειδών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 
208 του N.4412/2016.  
Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου .  
Γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε».  
Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .   
 
ΑΡΘΡΟ 24ο 

 Δημοσίευση. 
Η παρούσα  Διακήρυξη  θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον 12 ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ακόμα θα  τοιχοκολληθεί  στο 
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου και στη  ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου 
www.heraklion,gr, μαζί με όλα τα έγγραφα της Δημόσιας σύμβασης. Αντίγραφο   
της Διακήρυξης   και  των λοιπών  στοιχείων του διαγωνισμού της Σύμβασης, 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν ή λαμβάνουν από την 
ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion,gr.   
Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα προμηθειών τηλ. 2813409185-186 – 189 
και από τον Συντάκτη της μελέτης  τηλ.  2813409613-614.  

Περιληπτική   Διακήρυξη  θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα διαύγεια και  πριν από τη 
διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα σταλεί στο Επιμελητήριο για να ενημερωθούν τα μέλη 
του που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.  

 
 

 
Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 

 
 

Καραντινός Γεώργιος 
 

 
                      



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ    : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Αρμόδιος  : ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
 

Ηράκλειο  28/03 / 2017 
Aρ. Πρωτ. Προκήρυξης : 35079 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    

1.  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-
229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος για την « προμήθεια Μελάνια / Τόνερ / Drum για 
εκτυπωτές & φωτοτυπικά μηχανήματα » για τις Δ/νσεις του Δήμου Ηρακλείου.  Η 
προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι   59.878,36 € με το Φ.Π.Α. 24% 
2. Τα έγγραφα πού αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την 
ιστοσελίδα  του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction. Πληροφορίες παρέχονται από το 
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου στα  τηλ. 2813-409185 – 186 –189 -403 τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από 
την καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών .  
Αντίγραφο της προκήρυξης αυτής θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δήμου. Ακόμα περίληψη της προκήρυξης θα αποσταλεί στο εμπορικό και βιομηχανικό 
επιμελητήριο Ηρακλείου .  
3. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 26/04 /2017 
ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου 
Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202 , ενώπιον της  Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, για την 
συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας,  ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης 
Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή, για 
την σύμβαση «προμήθεια Μελάνια / Τόνερ / Drum για εκτυπωτές & φωτοτυπικά 
μηχανήματα»,  μέχρι μία ημέρα πριν από την ορισμένη ημερομηνία  της διεξαγωγής της 
δημοπρασίας. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται 
οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για 
λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα 
την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την  03/05 /2017  ημέρα Τετάρτη   και ώρα  10: 00 : π.μ. έως 
10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.  
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο  2% της προϋπολογισθείσης 
αξίας χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) και για το σύνολο της προμήθειας 
ανέρχεται στο  ποσό των 965,78  ευρώ. Εάν κάποιος επιθυμεί να λάβει μέρος όχι στο σύνολο 
του διαγωνισμού  αλλά σε μέρος αυτού  υποχρεούται να υπολογίσει ως εγγύηση το 
αντίστοιχο ποσό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού, 
χωρίς το Φ.Π.Α. και να το δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάψει. 

 
Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

                           
                                                         ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 



Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019          

                                                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΕΡΓΟ : Προμήθεια Μελάνια-Τόνερ-Drum                       

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                  για εκτυπωτές & φωτοτυπικά μηχανήματα  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών                       των Υπηρεσιών του Δήμου                                  

ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων                                                   

Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου        

Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης 

Τηλ.: 2813409613/614                                                                                               

E-mail : diaxirisi@heraklion.gr     

 

        Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Αντικείμενο της  Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ). 

   Το τεύχος της .Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους 

οποίους και σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών 

τευχών, πρόκειται να γίνει η προμήθεια για  Μελάνια / Τόνερ / Drum  για 

εκτυπωτές /fax και φωτοτυπικά μηχανήματα για  τις Υπηρεσίες του Δήμου 

Ηρακλείου Κρήτη.                  

 

ΑΡΘΡΟ 20 

Αντικείμενο της Προμήθειας. 

   Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει την                   

« προμήθεια Μελάνια / Τόνερ / Drum για εκτυπωτές & φωτοτυπικά μηχανήματα ». 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών. 

   Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η 

εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ τους τα 

παρακάτω: 

• Το Συμφωνητικό.  

• Η Διακήρυξη.  

• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας. 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

• Η Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία με βάση την 

μελέτη της Προμήθειας. 



Το Πρόγραμμα διεκπεραίωσης της προμήθειας, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 40 

Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας. 

    Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό  Διαγωνισμό. 

  σύμφωνα με τις διατάξεις  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της  παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010),                          

και  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος , όπως καταγράφεται αναλυτικά στο τεύχος του  

ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης μας, και εφόσον τηρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης και τα γραφόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 50 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

   Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα προσκομίσει ο 

προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της  συμβατικής αξίας, 

(των ειδών που του κατακυρώθηκαν), χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της 

σύμβασης.  

   Οι εγγυητικές κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η Εγγύηση  καλής 

εκτέλεσης  επιστρέφετε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού. Εάν 

στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

   Αν το υλικό  είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι 

εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που 

αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας ή του τμήματος της υπηρεσίας που 

παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις, ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται 

μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλέπομε να, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

   Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 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 δικαιούχο. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που έχει δοθεί 

στην Δημόσια Σύμβαση από την υπηρεσία  του Δήμου Ηρακλείου τον  αναθέτοντα φορέα προς 

τον οποίο απευθύνονται (Δήμο Ηρακλείου |) , 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, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

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

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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) (μόνο 

στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 60 

Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες. 

   Ο χρόνος παράδοσης των ειδών στην κεντρική αποθήκη αναλωσίμων ειδών ,στο 

Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου και ορίζεται σε τριάντα  (30) ημέρες, από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ  

1. Αν τα υπό προμήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 

209/του ν. 4412/2016 , επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 

που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδομένων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 

τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 

της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής 

και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 

 



 

ΑΡΘΡΟ 70 

Έκπτωση του Αναδόχου. 

 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί τα προς 

προμήθεια είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 80 

Πλημμελής κατασκευή. 

Α) Αν η Επιτροπή Παραλαβής παραλάβει τα προς προμήθεια είδη, με παρατηρήσεις, αναφέρει 

στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν αυτό από τους όρους της 

σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι 

κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά 

περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των προς 

προμήθεια ειδών, δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα των και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 

με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, με ή χωρίς 

έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια 

κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των προς 

προμήθεια ειδών, επηρεάζουν την ακαταλληλότητά τους και δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, τα προς προμήθεια είδη μπορεί να απορριφθούν. 

Β) Στη δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, της παραγράφου 11β του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016, μπορεί  να παραπεμφθεί για επανεξέταση, στην περίπτωση που απορριφθούν τα 

προς προμήθεια είδη στο σύνολο τους η μερικώς,   με βάση του ελέγχους που διενέργησε η 

πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από 

σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια 

Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση 

ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, ή απόρριψης και ακολουθείται η 

διαδικασία που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους . 

   Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, υποβάλλεται 

από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παραλαβής, 

βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, 

ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή 

αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

Γ.  Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 



Δ.  Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για 

επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτείται προς τούτο, 

ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια Επιτροπή 

Παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δήμο Ηρακλείου και για τον προμηθευτή τα 

αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5 του 221 άρθρου του ν. 4412/2016. 

Ε.  Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των  εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά 

την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, μπορεί να 

ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των προς προμήθεια ειδών. Ο προμηθευτής μπορεί να 

ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από 

δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. 

   Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την γνωστοποίηση σε αυτόν, των 

αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα, 

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

οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της Επιτροπής 

Παραλαβής. 

   Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 

μέρη. Μετά το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει 

παραπομπή σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. 

Στ. Τα προς προμήθεια είδη μπορεί  να τεθούν  σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 

οριστική παραλαβή του από τον φορέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 90 

Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου. 

   Ο Ανάδοχος -οι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνετε με όλους τους φόρους και 

κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 100 

Τρόπος Πληρωμής. 

Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 

του N.4412/2016.  

Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου  

Γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τιμολογήσει σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, ήτοι 

να εκδίδεται τιμολόγιο ανά εντολή και Κ.Α προϋπολογισμού, μετά από συνεννόηση με το 

αρμόδιο τμήμα που συνέταξε την εντολή. 

Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .   



 

ΑΡΘΡΟ 110 

Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. 

    1. Η παραλαβή των τα προς προμήθεια ειδών γίνεται από τις Επιτροπές της παραγράφου 

11β του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

   2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προς προμήθεια ειδών, διενεργείται ποιοτικός και 

ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση 

μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν, ή περισσότερους από τους 

παρακάτω τρόπους: 

Με πρακτική δοκιμασία και υπόδειξη από τον προμηθευτή . 

   3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο με πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την Επιτροπή 

Παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της πρακτικής 

δοκιμασίας. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) Να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη. 

β) Να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη με παρατηρήσεις, λόγω αποκλίσεων από τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης. 

γ) Να απορρίψει τα προς προμήθεια είδη, αν υπάρχει κόστος για την  διενέργεια των ανωτέρω 

ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

   Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο των προσφερόμενων προς προμήθεια ειδών, 

παρουσιάζουν ατέλειες ή βλάβες, αυτές επισκευάζονται από τον προμηθευτή χωρίς καμία 

επιβάρυνση της Υπηρεσίας μας. Για το εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών 

ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. 

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

  4. Αν η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής, μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 

θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 

Δήμου Ηρακλείου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα προς προμήθεια 

είδη αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή, το αρμόδιο Τμήμα 

που θα παραλάβει τα προς προμήθεια είδη, εκδίδει δελτίο εισαγωγής των, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

  5. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή 

που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 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 σύμβαση και το άρθρο 208 και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη 



σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 71 του ν. 4412/2016.  

   Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 120 

Χρόνος εγγύησης. 

   Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής των 

προς προμήθεια ειδών, καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος 

από ένα (1) έτος (αν δεν αναφέρεται στην προσφορά του προμηθευτή τότε αυτή απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη). 

 

ΑΡΘΡΟ 130 

Πλημμελής κατασκευή. 

   Εάν τα προσφερόμενα προς προμήθεια είδη, δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 140 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης/ Παράδοση υλικών 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν 

α)  παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 

αρμόδιο όργανο 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

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

   Τα προσφερόμενα προς προμήθεια είδη, θα πρέπει να παραδοθούν στις εγκαταστάσεις 

(κεντρική αποθήκη αναλωσίμων ειδών ) του Αμαξοστασίου του Δήμου  Ηρακλείου άθικτα. 

 

 

 

Ο Υπεύθυνος του Τμήματος 

Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων 
 

 

Πεδιαδιτάκης  Γιώργος 

H Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Μαρία Δημητράκη 

 



 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Χρέωση Κ.Α 10-6613.003,15-6613.003,20-6613.003,30-6613.003,35-6613.003,40-6613.003,45-6613.003,50-

6613.003,70-6613.003 με τίτλο  «Προμήθεια μηχανογραφικού Υλικού (μελάνια, τόνερ). »προϋπολογισμού 2017. 

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αναζητήθηκαν και συντάχθηκαν με τα αναλυτικά χαρακτηριστικά ανά είδος 

τόνερ-μελάνι, & τα οποία είναι απολύτως συμβατά με τους εκτυπωτές για τους οποίους προορίζονται. 
 

● Για τα προσφερόμενα είδη του παρόντος για τα οποία αναφέρεται ο όρος «γνήσια (original), 

θα υποβάλλεται προσφορά μόνο για αυθεντικά προϊόντα αντιπροσωπείας των κατασκευαστριών 

εταιρειών των μηχανημάτων. 

1. Η αναλυτική περιγραφή των εν λόγω αναλωσίμων όπως καταγράφεται στον προϋπολογισμό  

προσφοράς είναι η εξής : 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ                                                                                           

ΤΟΝΕΡ / ΜΕΝΑΝΙΑ / DRUMS 

 

A/A 
Κωδικός 

Είδους Αναλυτική Περιγραφή Ποιότητα 

 

1 25.050-0097 
Τόνερ HP Leser jet P3005DN HP 51X Q7551A (6500 

σελίδες) 
ORIGINAL 

2 25.050-0105 
Τόνερ εκτυπωτή LEXMARK OPTRA E232 24016SE 

(12Α8400) Χ340 /342 MF 
ORIGINAL 

3 25.050-0281 
Τόνερ Lexmark optra T640/642/644 (64016SE) 

6000σελίδες 
ORIGINAL 

4 25.050-0286 
Drum Brother HL-5240N DR3100 HL-5240N HL-5250N 

HL-5270N HL-5280D 
ORIGINAL 

5 25.050-0308 
Τόνερ Lexmark  E 260/ 260 D/260 DN/ 360 D/360 

DN/460 DN/460 DW/4 
ORIGINAL 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών  

ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων  

Πληροφορίες:Πεδιαδιτάκης Γιώργος  

Τηλ.: 2813409613 

Fax:  2813409616 

E-mail : diaxirisi@heraklion.gr 

Ηράκλειο     21/02/2017 

       

 

Προμήθεια: Μελάνια / Τόνερ / Drum                   

για  εκτυπωτές /fax και φωτοτυπικά 

μηχανήματα  για  τις Υπηρεσίες του Δήμου 

Ηρακλείου  



6 25.050-0322 
DRUM-TONER SUMSUNG MLT-D 1052L 4326/SF650 

2500σελ 
ORIGINAL 

7 25.050-0323 
Drum fax Panasonic KX-FAD89 kx-fl401/402/403 

FLC411/412/413 
ORIGINAL 

8 25.050-0324 Drum KYOSERA FS C5015 DK-511 ORIGINAL 

9 25.050-0328 
Τoner CANON FX-10 L-100 120 MF 4690 4120 4140 4150 

0263B002 
ORIGINAL 

10 25.050-0333 
Τόνερ KONICA MINOLTA C203 TN213M Magenta Σελίδες 

Εκτύπωσης 19.00 
ORIGINAL 

11 25.050-0334 
Τόνερ KONICA MINOLTA C203 TN213Y Yellow Σελίδες 

Εκτύπωσης 19.000 
ORIGINAL 

12 25.050-0335 
Τόνερ KONICA MINOLTA C203 TN213C Cyan Σελίδες 

Εκτύπωσης 19.000 
ORIGINAL 

13 25.050-0345 Τόνερ Lexmark X560n / X560dn Black X560H2KG ORIGINAL 

14 25.050-0346 Τόνερ Lexmark C560n Cyan X560A2CG ORIGINAL 

15 25.050-0347 Τόνερ Lexmark C560n Magenta X560A2MG ORIGINAL 

16 25.050-0348 Τόνερ Lexmark C560n Yellow X560A2YG ORIGINAL 

17 25.050-0379 Drum εκτυπωτή Lexmark E260X22G ORIGINAL 

18 25.050-0391 DRUM-ΤΟΝΕΡ LEXMARK T640, T642, T644 Black ORIGINAL 

19 25.050-0419 
Τόνερ εκτυπωτή HP 35A Black CB435A LaserJet 

P1005/1006/1009 
ORIGINAL 

20 25.050-0420 
Τόνερ εκτυπωτή  HP 13X – Q2613X Laser  Μαύρο (Black) 

LaserJet 1300 
ORIGINAL 

21 25.050-0436 
Drum Lexmark 12A8302 E230/232/234/238/240 

F330/332/340/342 Μέση 
ORIGINAL 

22 25.050-0516 Τόνερ HP LASERJET P1102 ce 285 (85A) ORIGINAL 

23 25.050-0523 Τόνερ & DRUM  SAMSUNG ML-2160 FAX SAMSUNG  760P ORIGINAL 

24 25.050-0524 Τόνερ SHARP MX231 / MX-23GT ORIGINAL 

25 25.050-0528 Τόνερ XEROX PHASER 8550 solid ink Black (3 sticks) ORIGINAL 

26 25.050-0530 Τόνερ XEROX PHASER 8550 solid ink yellow (3 sticks) ORIGINAL 

27 25.050-0531 Τόνερ XEROX PHASER 8550 solid ink blue (3 sticks) ORIGINAL 

28 25.050-0532 Τόνερ XEROX PHASER 8550 solid ink Magenta (3 sticks) ORIGINAL 

29 25.050-0573 DRUM EPSON EPL 6200 ORIGINAL 

30 25.050-0587 
Τόνερ MLT - D1042S SAMSUNG  ML1660/1665/1670/1675 

/1860/1865/1865W, SCX-32 
ORIGINAL 

31 25.050-0599 Τόνερ LEXMARK E450 A11E 11K Pgs ORIGINAL 



32 25.050-0603 
Τόνερ εκτυπωτή LEXMARK E250A11E Black  3500 pages 

E250d/E250dn/E 
ORIGINAL 

33 25.050-0605 
DRUM -TONER OKI B 6500 09004462 Black 22K Pgs 

OKI32825 
ORIGINAL 

34 25.050-0606 Τόνερ OKI ES 4131/ES4161MFP/ES4191MFP 12.000 pages ORIGINAL 

35 25.050-0608 
DRUM OKI ES4131/4132/4161/4191/4192/5112/5162 

BLACK 
ORIGINAL 

36 25.050-0622 
Drum Lexmark 250X22G, Optra 

E250/250dn/350/353/450 Μέγιστος αριθ 
ORIGINAL 

37 25.050-0632 
Τόνερ ΦΑΞ SAMSUNG MLT-D101S SF-760P BLACK 1500 

PAG 
ORIGINAL 

38 25.050-0641 
Τόνερ Sharp Cartridge MX-235GT black  σελίδες 16.000  

AR-5623N 
ORIGINAL 

39 25.050-0642 Τόνερ Cartridge SHARP  MX-23GTBA black σελίδες 18.000 ORIGINAL 

40 25.050-0649 
Τόνερ SAMSUNG  MLT-D101L  Cartridge black  Μοντέλο  

SL-M2875FD 
ORIGINAL 

41 25.050-0663 
DRUM OKI B410/430/MB440/460/470/480 OKI 

43979001 25,000 pages 
ORIGINAL 

42 25.050-0679 Τόνερ CF 281A για  HP LAZERJET MFP M630 ORIGINAL 

43 25.050-0691 Τόνερ EPSON ACULAISER M7000Epson C13S051221 ORIGINAL 

44 25.050-0694 DRUM OKI 44574307 MB451 25K ORIGINAL 

45 25.050-0706 Τόνερ OKI ES 4132/ES4192/ES5112/ES5162 12,000 Pages ORIGINAL 

46 25.050-0711 Τόνερ BROTHER TN-2220 ΓΙΑ FAX BROTHER 2840 ORIGINAL 

47 25.050-0061 
Τόνερ εκτυπωτή EPSON EPL 6200,6200L 3000pages S0 

50167 
ORIGINAL 

48 25.050-0189 Τόνερ φωτοτυπικού KYOCERA KM 1620  TK-410 ORIGINAL 

49 25.050-0264 Τόνερ Toshiba T-1640E e-studio  6AJ00000024 ORIGINAL 

50 25.050-0284 Τόνερ Oliveti d-copia 201 (200,201d) B0762 ORIGINAL 

51 25.050-0285 
Τόνερ  KYOCERA TK-310/312 /  FS-

2000D/3900DN/3900DTN/4000DN/4000 
ORIGINAL 

52 25.050-0357 
Τόνερ OKI MD 470 EP-

B410/B430/B440/MB460/MB470/480 
ORIGINAL 

53 25.050-0360 
Τoner CANON RUNNER  IR-2520/2525/2530 TNR (C-

EXV33) 2785B002 146 
ORIGINAL 

54 25.050-0363 Τόνερ RICOH Aficio MP C 2000 black ORIGINAL 

55 25.050-0364 Τόνερ RICOH Aficio MP C 2000 cyan ORIGINAL 



56 25.050-0365 Τόνερ RICOH Aficio MP C 2000 magenta ORIGINAL 

57 25.050-0366 Τόνερ RICOH Aficio MP C 2000 Yellow ORIGINAL 

58 25.050-0374 
Τόνερ KONIKA TN211 MINOLTA BIZHUB 20/222/250 

8938415 17500Pgs 
ORIGINAL 

59 25.050-0375 
Τόνερ KONICA MINOLTA TONER TN 511 Type  - (024B) - 

BIZHUB360/BIZ 
ORIGINAL 

60 25.050-0388 
DRUM & Τόνερ EPSON AcuLaser M4000 Series (20.000 

σελίδες) S051170/1170 
ORIGINAL 

61 25.050-0393 Maintenance Cartridge για Ploter OCE CS2236 ORIGINAL 

62 25.050-0395 
Τόνερ Color LaserJet CP1210/ CP1215/ CP1515/ CP1518/ 

CM1312mfp CB541A Cyan 
ORIGINAL 

63 25.050-0396 
Τόνερ Color LaserJet CP1210/ CP1215/ CP1515/ CP1518/ 

CM1312mfp CB542A Yellow 
ORIGINAL 

64 25.050-0397 
Τόνερ Color LaserJet CP1210/ CP1215/ CP1515/ CP1518/ 

CM1312mfp CB543A Magenta 
ORIGINAL 

65 25.050-0398 

Τόνερ black-125A Black για Laser Colour 

CP1215/CP1515N/CM1300/CM1312/CP1210/CP1510/CP1518  

CB540A 

ORIGINAL 

66 25.050-0519 
Τόνερ KYOCERA  ΤΚ715  KM3050/KM4050/KM5050 

(1T02GR0EU0 Utax CD 1 
ORIGINAL 

67 25.050-0584 Τόνερ SAMSUNG CLP-360 OCEAN CLP-360,362,363,365 ORIGINAL 

68 25.050-0585 
Τόνερ SAMSUNG CLP-360 MAGENTA CLP-

360,362,363,365 
ORIGINAL 

69 25.050-0586 Τόνερ SAMSUNG CLP-360 YELLOW CLP-360,362,363,365 ORIGINAL 

70 25.050-0588 
Τόνερ SAMSUNG ML-3310 DN  ML 3310/3710 SCX 4833 

5K HC PRINT CRTR (D205L) (MLT-D205L/ELS) 
ORIGINAL 

71 25.050-0589 ΤONER CANON iR2016/ iR2020 C-EXV14 BLACK 384B006 ORIGINAL 

72 25.050-0595 
Τόνερ LEXMARK MX 310 dn Πολυμηχάνημα  60F2000 

MX310/MX410/MX510 
ORIGINAL 

73 25.050-0611 Τόνερ  Workcentre  XEROX WORKCENTRE 5775 ORIGINAL 

74 25.050-0629 Τόνερ εκτυπωτή CANON C-EXV39 IR4025/35 ORIGINAL 

75 25.050-0634 
Τόνερ Xerox Black  for the WorkCentre 5325/5330/5335 

006R01158 
ORIGINAL 

76 25.050-0635 
Τόνερ Xerox Black  for the WorkCentre 5021/5019  

006R01573 
ORIGINAL 



77 25.050-0637 Τόνερ RICOH Aficio MP 2501 RIC35794 ORIGINAL 

78 25.050-0654 Τόνερ OCE PLOTWAVE 340/360 1070011810 ORIGINAL 

79 25.050-0665 
Τόνερ MINOLTA BIZHUB 190F TN-110  (TN-

110/9967000420) 
ORIGINAL 

80 25.050-0682 Τόνερ Ricoh 841993 BLACK για MP3554 24000 σελ. ORIGINAL 

81 25.050-0724 Drum Ricoh MP 2501 ORIGINAL 

82 25.050-0726 ΤΟΝΕΡ RICOH MP2554SP Black 24,000 pages ORIGINAL 

83 25.050-0727 Tόνερ εκτυπωτή LEXMARK MS312dn  512H Black Toner ORIGINAL 

84 25.050-0728 
 

Drum Kyocera DK-715 KM 3050 
ORIGINAL 

85 25.050-0729 TONER OKI 44469724 CYAN 5K (Εκτυπωτής ΟΚΙ C511DN) ORIGINAL 

86 25.050-0730 
TONER OKI 44469722 YELLOW 5K (Εκτυπωτής ΟΚΙ 

C511DN) 
ORIGINAL 

87 25.050-0731 
TONER OKI 44469723 MAGENTA 5K (Εκτυπωτής ΟΚΙ 

C511DN) 
ORIGINAL 

88 25.050-0732 
TONER OKI 44973508 BLACK 7K (Εκτυπωτής ΟΚΙ 

C511DN) 
ORIGINAL 

89 25.050-0733 
OKI GENUINE TONER CARTRIDGE C511/C531/MC562 

BLACK 
ORIGINAL 

90 25.050-0734 

OKI GENUINE TONER CARTRIDGE 

C510/C511/C530/C531/MC561/MC562 p/n 44469722 

yellow 

ORIGINAL 

91 25.050-0735 

OKI GENUINE TONER CARTRIDGE 

C510/C511/C530/C531/MC561/MC562 p/n 44469723 

magenta 

ORIGINAL 

92 25.050-0736 
OKI GENUINE TONER CARTRIDGE 

C510/C511/C530/C531/MC561/MC562 p/n 44469724 cyan 
ORIGINAL 

93 25.050-0020 Μελάνι εκτυπωτή HP No 45 (51645A) μαύρο 42ml ORIGINAL 

94 25.050-0021 Μελάνι εκτυπωτή HP No 78 (C6578D) έγχρωμο 38ml ORIGINAL 

95 25.050-0059 
Μελάνι εκτυπωτή ΗΡ Νο 22 κυανό, ματζέντα, κίτρινο 

C9352AE 
ORIGINAL 

96 25.050-0154 Μελάνι εκτυπωτή HP No 82 (C4911A) Cyan 69ml ORIGINAL 

97 25.050-0155 Μελάνι εκτυπωτή HP No 82 (C4912A) Magenta 69ml ORIGINAL 

98 25.050-0156 Μελάνι εκτυπωτή HP No 82 (C4913A) Yellow 69ml ORIGINAL 

99 25.050-0160 Μελάνι εκτυπωτή HP No 56 (C6656A) μαύρο 19ml ORIGINAL 

100 25.050-0163 Μελάνι εκτυπωτή HP No 57 (C6657A) έγχρωμο ORIGINAL 

101 25.050-0422 Μελάνι hp 88 yellow ORIGINAL 

102 25.050-0423 Μελάνι hp 88 Cyan ORIGINAL 

103 25.050-0424 Μελάνι hp 88 Magenta ORIGINAL 

104 25.050-0425 Μελάνι hp 88 Black ORIGINAL 



105 25.050-0452 Μελάνι εκτυπωτή HP No100 Grey Photo 15ml HPC9368A ORIGINAL 

106 25.050-0079 Μελάνι εκτυπωτή HP No 348 (C9369EE) photo 13ml ORIGINAL 

107 25.050-0094 Μελάνι εκτυπωτή HP No 28 (C8728AE) έγρωμο 8ml ORIGINAL 

108 25.050-0208 Μελάνι εκτυπωτή HP (C4844A) No 10  μαύρο 69ml ORIGINAL 

109 25.050-0231 
Μελάνι Canon CLI-520 Pixma IP3600/4600, 

MP540/620/630/980 Black 
ORIGINAL 

110 25.050-0234 
Μελάνι Canon CLI-521 Pixma IP3600/4600, 

MP540/620/630/980 Magent 
ORIGINAL 

111 25.050-0294 
Μελάνια (Toner) εκτυπωτή FX8 συμβατό με εκτυπωτές Canon 

FAX-L380 
ORIGINAL 

112 25.050-0326 Μελάνι Ploter OCE CS2136magenta ORIGINAL 

113 25.050-0355 Μελάνι HP 920XL Black CD975A  1200Pgs ORIGINAL 

114 25.050-0399 
Μελάνι HP  7000 wide format 920 XL HPCD972A cyan 700 

σελίδες 
ORIGINAL 

115 25.050-0400 
Μελάνι HP Officejet 7000 wide format 920 XL CD973AE 

magenta 700 σελίδες 
ORIGINAL 

116 25.050-0401 
Μελάνι HP Officejet 7000 wide format 920 XL CD974AE 

Yellow 700 σελίδες 
ORIGINAL 

117 25.050-0406 Μελάνι HP  Νο72   C9370A  Photo Black  130 ml ORIGINAL 

118 25.050-0407 Μελάνι HP  Νο72  C9303A  Matte-Black 130 ml  Designjet ORIGINAL 

119 25.050-0408 Μελάνι HP  Νο72  C9371A  Cyan  130 ml  Designjet ORIGINAL 

120 25.050-0409 Μελάνι HP Νο72  C9372A  Magenta  130 ml  Designjet ORIGINAL 

121 25.050-0410 Μελάνι HP Νο72  C9373A  Yellow  130 ml  Designjet ORIGINAL 

122 25.050-0411 Μελάνι HP Νο72  C9374A  Grey  130 ml  Designjet ORIGINAL 

123 25.050-0421 
Μελάνι εκτυπωτή HP No337 Deskjet 

5940/6940/6980/D4160 Officejet 
ORIGINAL 

124 25.050-0426 Μελάνι εκτυπωτή HP No 23 Tri-Color 30ml HPC1823D ORIGINAL 

125 25.050-0594 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS DX8450 πολυμηχάνημα πακέτο 4 

μελανιών με ΟΕΜ 
ORIGINAL 

126 25.050-0600 ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK S400  No 100  CYAN  14N0900E ORIGINAL 

127 25.050-0601 ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK S400  No 100  MAGENTA   14N0901E ORIGINAL 

128 25.050-0602 ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK S400  No 100  YELLOW    14N0902E ORIGINAL 

129 25.050-0616 ΜΕΛΑΝΙ HP Desk jet 9800B/6310  FAX 343 C9504EE ORIGINAL 



130 25.050-0651 Μελάνι LEXMARK S400 No 100 14N0820 Black ORIGINAL 

131 25.050-0653 
ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP deskjet  No 650 black Σελίδων 

Εκτύπωσης 360 
ORIGINAL 

132 25.050-0704 Μελάνι Ploter OCE MATTE black Oce CS2236 IJC236 ORIGINAL 

133 25.050-0712 Μελάνι Epson C13T66424A  Cyan  εκτυπωτή   L 365  70ml ORIGINAL 

134 25.050-0713 Μελάνι Epson C13T66414A  Black  εκτυπωτή   L 365 70ml ORIGINAL 

135 25.050-0714 Μελάνι Epson C13T66444A Yellow   εκτυπωτή   L 365  70ml ORIGINAL 

136 25.050-0715 
Μελάνι Epson C13T66434A  Magenta   εκτυπωτή   L 365  

70ml 
ORIGINAL 

137 25.050-0737 HP 11 Black Printhead (C4810A) ORIGINAL 

138 25.050-0678 
Μελανοταινία εκτυπωτή OKI MICROLINE 

182/183/192/193/320/321/3320 
ORIGINAL 

139 25.050-0418 Μελανοταινία Brother Fax T72, T74 ORIGINAL 

140 25.050-0517 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ JAVELIN J110i RBNCIBLK1000 

61133111 
ORIGINAL 

141 25.050-0737 ΤΟΝΕΡ SHARP MX-23GTBA BLACK (1X18K) MX-2310U ORIGINAL 

142 25.050-0738 ΤΟΝΕΡ SHARP MX-23GTBA CYAN  (1X18K) MX-2310U ORIGINAL 

143 

25.050-0739 
ΤΟΝΕΡ SHARP MX-23GTBA MAGENTA  (1X18K) MX-

2310U 
ORIGINAL 

144 25.050-0740 ΤΟΝΕΡ SHARP MX-23GTBA YELLOW  (1X18K) MX-2310U ORIGINAL 

145 25.050-0303 Τόνερ εκτυπωτή HP 53A  P2014, P2015,N,DN ORIGINAL 

 

2. Να αναγράφεται η τιμή μονάδος ανά τεμάχιο. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν θα δηλώνονται με τη 

σειρά που αναφέρονται παρακάτω τα εξής: 

♦ Ότι το προσφερόμενο είδος είναι σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της 

Υπηρεσίας, ότι η υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη με το σύνολο των όρων που ορίζονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. 

♦ Ότι πληρούν τις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος. 

♦ Ότι θα παραδίδονται εσωτερικά συσκευασμένα αεροστεγώς. 

♦ Ότι στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται οι ημερομηνίες κατασκευής και λήξης, ο τύπος 

του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται και ο κωδικός του είδους που ορίζεται στο τιμολόγιο 

προσφοράς. 

♦ Ότι θα έχουν χρόνο ζωής τουλάχιστον 24 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής που θα 

αναγράφεται στο τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής . 

♦ Για όλα τα είδη απαιτείται -ως απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού – βεβαίωση ότι διαθέτει 

πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη και πιστοποίηση ISO 14001:2004 ή 

ισοδύναμη ή ανώτερη. 

♦ Ότι τα αναλώσιμα υλικά που τυχόν βρεθούν είτε κατά τον έλεγχο παραλαβής είτε μετέπειτα κατά 

την περίοδο χρήσης τους ακατάλληλα με αποτέλεσμα :  



● ποιότητα εκτύπωσης μη ισάξια του αυθεντικού  

● κακή ή/και παντελή έλλειψη εκτύπωσης  

● να μην αναγνωρίζονται από το μηχάνημα για το οποίο προορίζονται  

● μικρότερο αριθμό εκτυπώσεων από τον αριθμό που προβλέπεται από τα αντίστοιχα ISO 

(αριθμού σελίδων εκτύπωσης) 

Θα αντικαθίστανται άμεσα με νέα αρίστης ποιότητας, εάν δε αποδειχτούν ελαττωματικά 

περισσότερα των τριών (3) τεμαχίων ενός κωδικού, υποχρεώνεται ο ανάδοχος να αντικαταστήσει 

όλη την ποσότητα του συγκεκριμένου κωδικού, σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ημερολογιακών 

ημερών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Ηρακλείου. 

♦ Ότι για κάθε παραδιδόμενη ποσότητα (αρχική ή επαναληπτική) παρέχεται εγγύηση καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον 24 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής που θα αναγράφεται στο 

τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής. 

♦ Ότι παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

1. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

2. Τα παραπάνω θα περιληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί.  

 

 

Θεώρηση Τεχνικών προδιαγραφών 
Ο Υπεύθυνος του Τμήματος 

Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Διαφάνειας 

 

 
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 

 

 

 
 

         Ο  Υπεύθυνος Τμήματος                                         Η Διευθύντρια  

      Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων                           Οικονομικών Υπηρεσιών                     
  

 

    

        Γεώργιος  Πεδιαδιτάκης                                 Μαρία Δημητράκη 

 
 
 



A/A CPV Κωδικός Αναλυτική Περιγραφή Μ.Μ
Ποσότητα 

Μελέτης 

Τιμή 

Μονάδος
Καθαρή Αξία

Αξία Φ.Π.Α 

24%

Συνολική  

Αξία
Ποιότητα

1 30125110-5 25.050-0097
Τόνερ HP Leser jet P3005DN HP 

51X Q7551A (6500 σελίδες)
Τεμάχια 2 70,00 140,00 33,60 173,60 ORIGINAL

2 30125110-5 25.050-0105

Τόνερ εκτυπωτή LEXMARK 

OPTRA E232 24016SE 

(12Α8400) Χ340 /342 MF

Τεμάχια 15 50,00 750,00 180,00 930,00 ORIGINAL

3 30125110-5 25.050-0281

Τόνερ Lexmark optra 

T640/642/644 (64016SE) 

6000σελίδες

Τεμάχια 5 120,00 600,00 144,00 744,00 ORIGINAL

4 30125110-5 25.050-0286

Drum Brother HL-5240N 

DR3100 HL-5240N HL-5250N 

HL-5270N HL-5280D

Τεμάχια 1 120,00 120,00 28,80 148,80 ORIGINAL

5 30125110-5 25.050-0308

Τόνερ Lexmark  E 260/ 260 

D/260 DN/ 360 D/360 DN/460 

DN/460 DW/4

Τεμάχια 15 110,00 1650,00 396,00 2046,00 ORIGINAL

6 30125110-5 25.050-0322
DRUM-TONER SUMSUNG MLT-

D 1052L 4326/SF650 2500σελ
Τεμάχια 3 80,00 240,00 57,60 297,60 ORIGINAL

7 30125110-5 25.050-0323

Drum fax Panasonic KX-FAD89 

kx-fl401/402/403 

FLC411/412/413

Τεμάχια 2 110,00 220,00 52,80 272,80 ORIGINAL

8 30125110-5 25.050-0324
Drum KYOSERA FS C5015 DK-

511
Τεμάχια 1 110,00 110,00 26,40 136,40 ORIGINAL

9 30125110-5 25.050-0328

Τoner CANON FX-10 L-100 120 

MF 4690 4120 4140 4150 

0263B002

Τεμάχια 1 45,00 45,00 10,80 55,80 ORIGINAL

10 30125110-5 25.050-0333

Τόνερ KONICA MINOLTA C203 

TN213M Magenta Σελίδες 

Εκτύπωσης 19.00

Τεμάχια 1 80,00 80,00 19,20 99,20 ORIGINAL

11 30125110-5 25.050-0334

Τόνερ KONICA MINOLTA C203 

TN213Y Yellow Σελίδες 

Εκτύπωσης 19.000

Τεμάχια 1 80,00 80,00 19,20 99,20 ORIGINAL

12 30125110-5 25.050-0335

Τόνερ KONICA MINOLTA C203 

TN213C Cyan Σελίδες Εκτύπωσης 

19.000

Τεμάχια 1 80,00 80,00 19,20 99,20 ORIGINAL

13 30125110-5 25.050-0345
Τόνερ Lexmark X560n / X560dn 

Black X560H2KG 
Τεμάχια 2 230,00 460,00 110,40 570,40 ORIGINAL

14 30125110-5 25.050-0346
Τόνερ Lexmark C560n Cyan 

X560A2CG
Τεμάχια 1 200,00 200,00 48,00 248,00 ORIGINAL

15 30125110-5 25.050-0347
Τόνερ Lexmark C560n Magenta 

X560A2MG
Τεμάχια 1 200,00 200,00 48,00 248,00 ORIGINAL

16 30125110-5 25.050-0348
Τόνερ Lexmark C560n Yellow 

X560A2YG
Τεμάχια 1 200,00 200,00 48,00 248,00 ORIGINAL
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΕΡΓΟ: Προμήθεια Τόνερ-Μελάνια  έτους 2017                          

         ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                   των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.             

         Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            

         ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων                                                        

         Ταχ. Δ/νση:  Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου                                                                                                                                         

         Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης                                                          

         Τηλ.:  2813409613                                                                              Ηράκλειο   21 / 02  /2017                              

         E-mail : diaxirisi@heraklion.gr   

Χρέωση Κ.Α 10-6613.003, 15-6613.003,20-6613.003,30-6613.003,35-6613.003,40-6613.003,45-6613.003,50-6613.003,                                                         

70-6613.003 με τίτλο  « Προμήθεια μηχανογραφικού Υλικού μελάνια,τόνερ  » προϋπολογισμού 2017

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια, προέκυψε από έρευνα αγοράς ( μέσο διαδικτύου ) σε τιμές λιανικής πώλησης, και λαμβάνοντας υπόψη αναζήτηση 

διαγωνισμών Δημοσίου των τελευταίων 2 ετών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



17 30125110-5 25.050-0379
Drum εκτυπωτή Lexmark 

E260X22G
Τεμάχια 2 42,00 84,00 20,16 104,16 ORIGINAL

18 30125110-5 25.050-0391
DRUM-ΤΟΝΕΡ LEXMARK T640, 

T642, T644 Black
Τεμάχια 5 300,00 1500,00 360,00 1860,00 ORIGINAL

19 30125110-5 25.050-0419

Τόνερ εκτυπωτή HP 35A Black 

CB435A LaserJet 

P1005/1006/1009

Τεμάχια 2 55,00 110,00 26,40 136,40 ORIGINAL

20 30125110-5 25.050-0420

Τόνερ εκτυπωτή  HP 13X – 

Q2613X Laser  Μαύρο (Black) 

LaserJet 1300

Τεμάχια 1 100,00 100,00 24,00 124,00 ORIGINAL

21 30125110-5 25.050-0436

Drum Lexmark 12A8302 

E230/232/234/238/240 

F330/332/340/342 Μέση 

Τεμάχια 2 70,00 140,00 33,60 173,60 ORIGINAL

22 30125110-5 25.050-0516
Τόνερ HP LASERJET P1102 ce 

285 (85A)
Τεμάχια 2 80,00 160,00 38,40 198,40 ORIGINAL

23 30125110-5 25.050-0523
Τόνερ & DRUM  SAMSUNG ML-

2160 FAX SAMSUNG  760P
Τεμάχια 2 65,00 130,00 31,20 161,20 ORIGINAL

24 30125110-5 25.050-0524
Τόνερ SHARP MX231 / MX-

23GT
Τεμάχια 3 75,00 225,00 54,00 279,00 ORIGINAL

25 30125110-5 25.050-0528
Τόνερ XEROX PHASER 8550 

solid ink Black (3 sticks)
Τεμάχια 4 85,00 340,00 81,60 421,60 ORIGINAL

26 30125110-5 25.050-0530
Τόνερ XEROX PHASER 8550 

solid ink yellow (3 sticks)
Τεμάχια 2 130,00 260,00 62,40 322,40 ORIGINAL

27 30125110-5 25.050-0531
Τόνερ XEROX PHASER 8550 

solid ink blue (3 sticks)
Τεμάχια 2 130,00 260,00 62,40 322,40 ORIGINAL

28 30125110-5 25.050-0532
Τόνερ XEROX PHASER 8550 

solid ink Magenta (3 sticks)
Τεμάχια 2 130,00 260,00 62,40 322,40 ORIGINAL

29 30125110-5 25.050-0573 DRUM EPSON EPL 6200 Τεμάχια 5 110,00 550,00 132,00 682,00 ORIGINAL

30 30125110-5 25.050-0587

Τόνερ MLT - D1042S SAMSUNG  

ML1660/1665/1670/1675 

/1860/1865/1865W, SCX-32

Τεμάχια 1 55,00 55,00 13,20 68,20 ORIGINAL

31 30125110-5 25.050-0599
Τόνερ LEXMARK E450 A11E 11K 

Pgs
Τεμάχια 2 150,00 300,00 72,00 372,00 ORIGINAL

32 30125110-5 25.050-0603

Τόνερ εκτυπωτή LEXMARK 

E250A11E Black  3500 pages 

E250d/E250dn/E

Τεμάχια 22 100,00 2200,00 528,00 2728,00 ORIGINAL

33 30125110-5 25.050-0605

DRUM -TONER OKI B 6500 

09004462 Black 22K Pgs 

OKI32825

Τεμάχια 15 260,00 3900,00 936,00 4836,00 ORIGINAL

34 30125110-5 25.050-0606

Τόνερ OKI ES 

4131/ES4161MFP/ES4191MFP 

12.000 pages

Τεμάχια 2 70,00 140,00 33,60 173,60 ORIGINAL

35 30125110-5 25.050-0608

DRUM OKI 

ES4131/4132/4161/4191/4192/5

112/5162 BLACK 

Τεμάχια 4 90,00 360,00 86,40 446,40 ORIGINAL

36 30125110-5 25.050-0622

Drum Lexmark 250X22G, Optra 

E250/250dn/350/353/450 

Μέγιστος αριθ

Τεμάχια 5 45,00 225,00 54,00 279,00 ORIGINAL

37 30125110-5 25.050-0632
Τόνερ ΦΑΞ SAMSUNG MLT-

D101S SF-760P BLACK 1500 PAG
Τεμάχια 1 60,00 60,00 14,40 74,40 ORIGINAL

38 30125110-5 25.050-0641

Τόνερ Sharp Cartridge MX-

235GT black  σελίδες 16.000  AR-

5623N

Τεμάχια 1 45,00 45,00 10,80 55,80 ORIGINAL

39 30125110-5 25.050-0642
Τόνερ Cartridge SHARP  MX-

23GTBA black σελίδες 18.000
Τεμάχια 1 40,00 40,00 9,60 49,60 ORIGINAL

40 30125110-5 25.050-0649

Τόνερ SAMSUNG  MLT-D101L  

Cartridge black  Μοντέλο  SL-

M2875FD  

Τεμάχια 1 50,00 50,00 12,00 62,00 ORIGINAL

41 30125110-5 25.050-0663

DRUM OKI 

B410/430/MB440/460/470/480 

OKI 43979001 25,000 pages

Τεμάχια 2 130,00 260,00 62,40 322,40 ORIGINAL

42 30125110-5 25.050-0679
Τόνερ CF 281A για  HP 

LAZERJET MFP M630
Τεμάχια 2 140,00 280,00 67,20 347,20 ORIGINAL

43 30125110-5 25.050-0691
Τόνερ EPSON ACULAISER 

M7000Epson C13S051221
Τεμάχια 1 240,00 240,00 57,60 297,60 ORIGINAL



44 30125110-5 25.050-0694
DRUM OKI 44574307 MB451 

25K
Τεμάχια 1 90,00 90,00 21,60 111,60 ORIGINAL

45 30125110-5 25.050-0706

Τόνερ OKI ES 

4132/ES4192/ES5112/ES5162 

12,000 Pages

Τεμάχια 3 70,00 210,00 50,40 260,40 ORIGINAL

46 30125110-5 25.050-0711
Τόνερ BROTHER TN-2220 ΓΙΑ 

FAX BROTHER 2840
Τεμάχια 3 65,00 195,00 46,80 241,80 ORIGINAL

47 30125120-8 25.050-0061

Τόνερ εκτυπωτή EPSON EPL 

6200,6200L 3000pages S0 

50167

Τεμάχια 10 100,00 1000,00 240,00 1240,00 ORIGINAL

48 30125120-8 25.050-0189
Τόνερ φωτοτυπικού KYOCERA 

KM 1620  TK-410
Τεμάχια 3 75,00 225,00 54,00 279,00 ORIGINAL

49 30125120-8 25.050-0264
Τόνερ Toshiba T-1640E e-studio  

6AJ00000024
Τεμάχια 10 40,00 400,00 96,00 496,00 ORIGINAL

50 30125120-8 25.050-0284
Τόνερ Oliveti d-copia 201 
(200,201d) B0762

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 150,00 450,00 108,00 558,00 ORIGINAL

51 30125120-8 25.050-0285

Τόνερ  KYOCERA TK-310/312 /  

FS-

2000D/3900DN/3900DTN/400

0DN/4000

Τεμάχια 3 85,00 255,00 61,20 316,20 ORIGINAL

52 30125120-8 25.050-0357

Τόνερ OKI MD 470 EP-

B410/B430/B440/MB460/MB47

0/480

Τεμάχια 3 140,00 420,00 100,80 520,80 ORIGINAL

53 30125120-8 25.050-0360

Τoner CANON RUNNER  IR-

2520/2525/2530 TNR (C-

EXV33) 2785B002 146

Τεμάχια 20 35,00 700,00 168,00 868,00 ORIGINAL

54 30125120-8 25.050-0363
Τόνερ RICOH Aficio MP C 2000 

black
Τεμάχια 2 90,00 180,00 43,20 223,20 ORIGINAL

55 30125120-8 25.050-0364
Τόνερ RICOH Aficio MP C 2000 

cyan
Τεμάχια 2 90,00 180,00 43,20 223,20 ORIGINAL

56 30125120-8 25.050-0365
Τόνερ RICOH Aficio MP C 2000 

magenta
Τεμάχια 2 90,00 180,00 43,20 223,20 ORIGINAL

57 30125120-8 25.050-0366
Τόνερ RICOH Aficio MP C 2000 

Yellow
Τεμάχια 2 90,00 180,00 43,20 223,20 ORIGINAL

58 30125120-8 25.050-0374

Τόνερ KONIKA TN211 

MINOLTA BIZHUB 20/222/250 

8938415 17500Pgs

Τεμάχια 2 45,00 90,00 21,60 111,60 ORIGINAL

59 30125120-8 25.050-0375

Τόνερ KONICA MINOLTA 

TONER TN 511 Type  - (024B) - 

BIZHUB360/BIZ

Τεμάχια 4 60,00 240,00 57,60 297,60 ORIGINAL

60 30125120-8 25.050-0388

DRUM & Τόνερ EPSON AcuLaser 

M4000 Series (20.000 σελίδες) 

S051170/1170 

Τεμάχια 30 250,00 7500,00 1800,00 9300,00 ORIGINAL

61 30125120-8 25.050-0393
Maintenance Cartridge για Ploter 
OCE CS2236 1 60,00 60,00 14,40 74,40 ORIGINAL

62 30125120-8 25.050-0395

Τόνερ Color LaserJet CP1210/ 

CP1215/ CP1515/ CP1518/ 

CM1312mfp CB541A Cyan

Τεμάχια 2 55,00 110,00 26,40 136,40 ORIGINAL

63 30125120-8 25.050-0396

Τόνερ Color LaserJet CP1210/ 

CP1215/ CP1515/ CP1518/ 

CM1312mfp CB542A Yellow

Τεμάχια 2 55,00 110,00 26,40 136,40 ORIGINAL

64 30125120-8 25.050-0397

Τόνερ Color LaserJet CP1210/ 

CP1215/ CP1515/ CP1518/ 

CM1312mfp CB543A Magenta

Τεμάχια 2 55,00 110,00 26,40 136,40 ORIGINAL

65 30125120-8 25.050-0398

Τόνερ black-125A Black για Laser 
Colour 
CP1215/CP1515N/CM1300/CM13
12/CP1210/CP1510/CP1518  
CB540A

Τεμάχια 3 70,00 210,00 50,40 260,40 ORIGINAL

66 30125120-8 25.050-0519

Τόνερ KYOCERA  ΤΚ715  

KM3050/KM4050/KM5050 

(1T02GR0EU0 Utax CD 1

Τεμάχια 3 100,00 300,00 72,00 372,00 ORIGINAL

67 30125120-8 25.050-0584
Τόνερ SAMSUNG CLP-360 

OCEAN CLP-360,362,363,365
Τεμάχια 1 60,00 60,00 14,40 74,40 ORIGINAL

68 30125120-8 25.050-0585

Τόνερ SAMSUNG CLP-360 

MAGENTA CLP-

360,362,363,365

Τεμάχια 1 60,00 60,00 14,40 74,40 ORIGINAL



69 30125120-8 25.050-0586
Τόνερ SAMSUNG CLP-360 

YELLOW CLP-360,362,363,365
Τεμάχια 1 60,00 60,00 14,40 74,40 ORIGINAL

70 30125120-8 25.050-0588

Τόνερ SAMSUNG ML-3310 DN  

ML 3310/3710 SCX 4833 5K HC 

PRINT CRTR (D205L) (MLT-

D205L/ELS)

Τεμάχια 20 80,00 1600,00 384,00 1984,00 ORIGINAL

71 30125120-8 25.050-0589
ΤONER CANON iR2016/ iR2020 

C-EXV14 BLACK 384B006
Τεμάχια 1 35,00 35,00 8,40 43,40 ORIGINAL

72 30125120-8 25.050-0595

Τόνερ LEXMARK MX 310 dn 

Πολυμηχάνημα  60F2000 

MX310/MX410/MX510

Τεμάχια 10 80,00 800,00 192,00 992,00 ORIGINAL

73 30125120-8 25.050-0611
Τόνερ  Workcentre  XEROX 

WORKCENTRE 5775
Τεμάχια 3 140,00 420,00 100,80 520,80 ORIGINAL

74 30125120-8 25.050-0629
Τόνερ εκτυπωτή CANON C-

EXV39 IR4025/35
Τεμάχια 8 60,00 480,00 115,20 595,20 ORIGINAL

75 30125120-8 25.050-0634

Τόνερ Xerox Black  for the 

WorkCentre 5325/5330/5335 

006R01158

Τεμάχια 4 120,00 480,00 115,20 595,20 ORIGINAL

76 30125120-8 25.050-0635

Τόνερ Xerox Black  for the 

WorkCentre 5021/5019  

006R01573

Τεμάχια 30 30,00 900,00 216,00 1116,00 ORIGINAL

77 30125120-8 25.050-0637
Τόνερ RICOH Aficio MP 2501 

RIC35794
Τεμάχια 30 30,00 900,00 216,00 1116,00 ORIGINAL

78 30125120-8 25.050-0654
Τόνερ OCE PLOTWAVE 340/360 

1070011810
Τεμάχια 2 160,00 320,00 76,80 396,80 ORIGINAL

79 30125120-8 25.050-0665
Τόνερ MINOLTA BIZHUB 190F 

TN-110  (TN-110/9967000420)
Τεμάχια 1 85,00 85,00 20,40 105,40 ORIGINAL

80 30125120-8 25.050-0682
Τόνερ Ricoh 841993 BLACK για 

MP3554 24000 σελ.
Τεμάχια 10 90,00 900,00 216,00 1116,00 ORIGINAL

81 30125120-8 25.050-0724 Drum Ricoh MP 2501 Τεμάχια 3 80,00 240,00 57,60 297,60 ORIGINAL

82 30125120-8 25.050-0726
ΤΟΝΕΡ RICOH MP2554SP Black 
24,000 pages

Τεμάχια 15 75,00 1125,00 270,00 1395,00 ORIGINAL

83 30125120-8 25.050-0727
Tόνερ εκτυπωτή LEXMARK 

MS312dn  512H Black Toner
Τεμάχιο 2 110,00 220,00 52,80 272,80 ORIGINAL

84 30125120-8 25.050-0728 Drum Kyocera DK-715 KM 3050 Τεμάχια 1 100,00 100,00 24,00 124,00 ORIGINAL

85 30125120-8 25.050-0729
TONER OKI 44469724 CYAN 5K 
(Εκτυπωτής ΟΚΙ C511DN)

Τεμάχιο 2 160,00 320,00 76,80 396,80 ORIGINAL

86 30125120-8 25.050-0730
TONER OKI 44469722 YELLOW 
5K (Εκτυπωτής ΟΚΙ C511DN)

Τεμάχιο 2 160,00 320,00 76,80 396,80 ORIGINAL

87 30125120-8 25.050-0731
TONER OKI 44469723 MAGENTA 
5K (Εκτυπωτής ΟΚΙ C511DN)

Τεμάχιο 2 160,00 320,00 76,80 396,80 ORIGINAL

88 30125120-8 25.050-0732
TONER OKI 44973508 BLACK 7K 
(Εκτυπωτής ΟΚΙ C511DN)

Τεμάχιο 3 110,00 330,00 79,20 409,20 ORIGINAL

89 30125120-8 25.050-0733

OKI GENUINE TONER 

CARTRIDGE C511/C531/MC562 

BLACK

Tεμάχια 3 150,00 450,00 108,00 558,00 ORIGINAL

90 30125120-8 25.050-0734

OKI GENUINE TONER 

CARTRIDGE 

C510/C511/C530/C531/MC561/

MC562 p/n 44469722 yellow 

Tεμάχια 2 160,00 320,00 76,80 396,80 ORIGINAL

91 30125120-8 25.050-0735

OKI GENUINE TONER 

CARTRIDGE 

C510/C511/C530/C531/MC561/

MC562 p/n 44469723 magenta  

Tεμάχια 2 160,00 320,00 76,80 396,80 ORIGINAL

92 30125120-8 25.050-0736

OKI GENUINE TONER 

CARTRIDGE 

C510/C511/C530/C531/MC561/

MC562 p/n 44469724 cyan  

Tεμάχια 2 160,00 320,00 76,80 396,80 ORIGINAL

93 30192110-5 25.050-0020
Μελάνι εκτυπωτή HP No 45 

(51645A) μαύρο 42ml 
Τεμάχια 5 30,00 150,00 36,00 186,00 ORIGINAL

94 30192110-5 25.050-0021
Μελάνι εκτυπωτή HP No 78 

(C6578D) έγχρωμο 38ml
Τεμάχια 5 50,00 250,00 60,00 310,00 ORIGINAL



95 30192110-5 25.050-0059

Μελάνι εκτυπωτή ΗΡ Νο 22 

κυανό, ματζέντα, κίτρινο 

C9352AE

Τεμάχια 2 18,00 36,00 8,64 44,64 ORIGINAL

96 30192110-5 25.050-0154
Μελάνι εκτυπωτή HP No 82 

(C4911A) Cyan 69ml
Τεμάχια 3 45,00 135,00 32,40 167,40 ORIGINAL

97 30192110-5 25.050-0155
Μελάνι εκτυπωτή HP No 82 

(C4912A) Magenta 69ml
Τεμάχια 3 45,00 135,00 32,40 167,40 ORIGINAL

98 30192110-5 25.050-0156
Μελάνι εκτυπωτή HP No 82 

(C4913A) Yellow 69ml
Τεμάχια 3 45,00 135,00 32,40 167,40 ORIGINAL

99 30192110-5 25.050-0160
Μελάνι εκτυπωτή HP No 56 

(C6656A) μαύρο 19ml
Τεμάχια 3 20,00 60,00 14,40 74,40 ORIGINAL

100 30192110-5 25.050-0163
Μελάνι εκτυπωτή HP No 57 

(C6657A) έγχρωμο
Τεμάχια 3 40,00 120,00 28,80 148,80 ORIGINAL

101 30192110-5 25.050-0422 Μελάνι hp 88 yellow Τεμάχια 6 20,00 120,00 28,80 148,80 ORIGINAL

102 30192110-5 25.050-0423 Μελάνι hp 88 Cyan Τεμάχια 6 20,00 120,00 28,80 148,80 ORIGINAL

103 30192110-5 25.050-0424 Μελάνι hp 88 Magenta Τεμάχια 6 20,00 120,00 28,80 148,80 ORIGINAL

104 30192110-5 25.050-0425 Μελάνι hp 88 Black Τεμάχια 6 25,00 150,00 36,00 186,00 ORIGINAL

105 30192110-5 25.050-0452
Μελάνι εκτυπωτή HP No100 Grey 

Photo 15ml HPC9368A
Τεμάχια 2 25,00 50,00 12,00 62,00 ORIGINAL

106 30192110-5 25.050-0079
Μελάνι εκτυπωτή HP No 348 

(C9369EE) photo 13ml
Τεμάχια 2 32,00 64,00 15,36 79,36 ORIGINAL

107 30192110-5 25.050-0094
Μελάνι εκτυπωτή HP No 28 

(C8728AE) έγρωμο 8ml
Τεμάχια 2 25,00 50,00 12,00 62,00 ORIGINAL

108 30192110-5 25.050-0208
Μελάνι εκτυπωτή HP (C4844A) 

No 10  μαύρο 69ml
Τεμάχια 4 40,00 160,00 38,40 198,40 ORIGINAL

109 30192110-5 25.050-0231

Μελάνι Canon CLI-520 Pixma 

IP3600/4600, 

MP540/620/630/980 Black 

Τεμάχια 1 15,00 15,00 3,60 18,60 ORIGINAL

110 30192110-5 25.050-0234

Μελάνι Canon CLI-521 Pixma 

IP3600/4600, 

MP540/620/630/980 Magent

Τεμάχια 1 15,00 15,00 3,60 18,60 ORIGINAL

111 30192110-5 25.050-0294

Μελάνια (Toner) εκτυπωτή FX8 

συμβατό με εκτυπωτές Canon 

FAX-L380

Τεμάχια 2 120,00 240,00 57,60 297,60 ORIGINAL

112 30192110-5 25.050-0326
Μελάνι Ploter OCE 

CS2136magenta
Τεμάχια 1 80,00 80,00 19,20 99,20 ORIGINAL

113 30192110-5 25.050-0355
Μελάνι HP 920XL Black CD975A  

1200Pgs
Τεμάχια 2 35,00 70,00 16,80 86,80 ORIGINAL

114 30192110-5 25.050-0399

Μελάνι HP  7000 wide format 

920 XL HPCD972A cyan 700 

σελίδες

Τεμάχια 3 15,00 45,00 10,80 55,80 ORIGINAL

115 30192110-5 25.050-0400

Μελάνι HP Officejet 7000 wide 

format 920 XL CD973AE 

magenta 700 σελίδες

Τεμάχια 2 10,00 20,00 4,80 24,80 ORIGINAL

116 30192110-5 25.050-0401

Μελάνι HP Officejet 7000 wide 

format 920 XL CD974AE Yellow 

700 σελίδες

Τεμάχια 2 10,00 20,00 4,80 24,80 ORIGINAL

117 30192110-5 25.050-0406
Μελάνι HP  Νο72   C9370A  

Photo Black  130 ml 
Τεμάχια 3 65,00 195,00 46,80 241,80 ORIGINAL

118 30192110-5 25.050-0407
Μελάνι HP  Νο72  C9303A  

Matte-Black 130 ml  Designjet 
Τεμάχια 3 70,00 210,00 50,40 260,40 ORIGINAL

119 30192110-5 25.050-0408
Μελάνι HP  Νο72  C9371A  Cyan  

130 ml  Designjet 
Τεμάχια 3 65,00 195,00 46,80 241,80 ORIGINAL

120 30192110-5 25.050-0409
Μελάνι HP Νο72  C9372A  

Magenta  130 ml  Designjet 
Τεμάχια 3 70,00 210,00 50,40 260,40 ORIGINAL

121 30192110-5 25.050-0410
Μελάνι HP Νο72  C9373A  Yellow  

130 ml  Designjet 
Τεμάχια 3 70,00 210,00 50,40 260,40 ORIGINAL

122 30192110-5 25.050-0411
Μελάνι HP Νο72  C9374A  Grey  

130 ml  Designjet 
Τεμάχια 3 70,00 210,00 50,40 260,40 ORIGINAL

123 30192110-5 25.050-0421

Μελάνι εκτυπωτή HP No337 

Deskjet 

5940/6940/6980/D4160 

Officejet 

Τεμάχια 8 25,00 200,00 48,00 248,00 ORIGINAL

124 30192110-5 25.050-0426
Μελάνι εκτυπωτή HP No 23 Tri-

Color 30ml HPC1823D
Τεμάχια 1 40,00 40,00 9,60 49,60 ORIGINAL

125 30192110-5 25.050-0594

ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS 

DX8450 πολυμηχάνημα πακέτο 4 

μελανιών με ΟΕΜ

Τεμάχια 4 45,00 180,00 43,20 223,20 ORIGINAL



126 30192110-5 25.050-0600
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK S400  No 

100  CYAN  14N0900E
Τεμάχια 1 15,00 15,00 3,60 18,60 ORIGINAL

127 30192110-5 25.050-0601
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK S400  No 

100  MAGENTA   14N0901E
Τεμάχια 1 15,00 15,00 3,60 18,60 ORIGINAL

128 30192110-5 25.050-0602
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK S400  No 

100  YELLOW    14N0902E
Τεμάχια 1 15,00 15,00 3,60 18,60 ORIGINAL

129 30192110-5 25.050-0616
ΜΕΛΑΝΙ HP Desk jet 

9800B/6310  FAX 343 C9504EE
Τεμάχια 5 50,00 250,00 60,00 310,00 ORIGINAL

130 30192110-5 25.050-0651
Μελάνι LEXMARK S400 No 100 

14N0820 Black
Τεμάχια 4 25,00 100,00 24,00 124,00 ORIGINAL

131 30192110-5 25.050-0653

ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 

deskjet  No 650 black Σελίδων 

Εκτύπωσης 360

Τεμάχια 6 10,00 60,00 14,40 74,40 ORIGINAL

132 30192110-5 25.050-0704
Μελάνι Ploter OCE MATTE black 

Oce CS2236 IJC236 
Τεμάχια 2 80,00 160,00 38,40 198,40 ORIGINAL

133 30192110-5 25.050-0712
Μελάνι Epson C13T66424A  Cyan  

εκτυπωτή   L 365  70ml
Τεμάχια 1 10,00 10,00 2,40 12,40 ORIGINAL

134 30192110-5 25.050-0713
 Μελάνι Epson C13T66414A  

Black  εκτυπωτή   L 365 70ml
Τεμάχια 1 10,00 10,00 2,40 12,40 ORIGINAL

135 30192110-5 25.050-0714
Μελάνι Epson C13T66444A 

Yellow   εκτυπωτή   L 365  70ml
Τεμάχια 1 10,00 10,00 2,40 12,40 ORIGINAL

136 30192110-5 25.050-0715

Μελάνι Epson C13T66434A  

Magenta   εκτυπωτή   L 365  

70ml

Τεμάχια 1 10,00 10,00 2,40 12,40 ORIGINAL

137 30192110-5 25.050-0737 HP 11 Black Printhead (C4810A) Τεμάχια 4 40,00 160,00 38,40 198,40 ORIGINAL

138 30192320-0 25.050-0678

Μελανοταινία εκτυπωτή OKI 

MICROLINE 

182/183/192/193/320/321/332

0

Τεμάχια 30 12,00 360,00 86,40 446,40 ORIGINAL

139 30192320-0 25.050-0418
Μελανοταινία Brother Fax T72, 

T74
Τεμάχια 2 30,00 60,00 14,40 74,40 ORIGINAL

140 30192320-0 25.050-0517
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ JAVELIN 

J110i RBNCIBLK1000 61133111
Τεμάχια 5 25,00 125,00 30,00 155,00 ORIGINAL

141 30125120-8 25.050-0737
ΤΟΝΕΡ SHARP MX-23GTBA 

BLACK (1X18K) MX-2310U
Τεμάχια 1 65,00 65,00 15,60 80,60 ORIGINAL

142 30125120-8 25.050-0738
ΤΟΝΕΡ SHARP MX-23GTBA 

CYAN  (1X18K) MX-2310U
Τεμάχια 1 75,00 75,00 18,00 93,00 ORIGINAL

143 30125120-8 25.050-0739
ΤΟΝΕΡ SHARP MX-23GTBA 

MAGENTA  (1X18K) MX-2310U
Τεμάχια 1 75,00 75,00 18,00 93,00 ORIGINAL

144 30125120-8 25.050-0740
ΤΟΝΕΡ SHARP MX-23GTBA 

YELLOW  (1X18K) MX-2310U
Τεμάχια 1 75,00 75,00 18,00 93,00 ORIGINAL

145 30125120-8 25.050-0303
Τόνερ εκτυπωτή HP 53A  P2014, 

P2015,N,DN
Τεμάχια 4 75,00 300,00 72,00 372,00 ORIGINAL

603 48289,00 11589,36 59878,36

ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

           Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


