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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

             
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ     
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                      

 
   Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ )      Μαρούσι,01-07-2014      
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21    Αριθμ.Πρωτ.: Ο/2103 
Α.Φ.Μ.: 999655324, Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου  

 
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικών Υποθέσεων   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρ. Μαραγκός 
  : Δημ. Αγιώτης   
ΤΗΛ.  : 210.2823241 

  : 210.2896743 
FAX  : 210.2821095 

e – mail : xmaragkos@aspete.gr  
  : dagiotis@aspete.gr 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου Mειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια Τόνερ 

[CPV: 30125110-5], Μελανιών [CPV: 30192112-9], Μελανοταινιών [CPV: 

30192340-6],  Εκτυπωτών Ακίδων  [CPV: 30232120-1], Εκτυπωτών Laser 

[CPV: 30232110-8], Πολυμηχανημάτων [CPV: 30232000-4], για τις ανάγκες 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι επτά 

χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (27.300,00€) συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.3027/28-06-02 ( ΦΕΚ 152/τ.Α΄ ) που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την «’Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ». 

2. Την αριθμ. Φ. 908/49695/Η/4-5-10 ( ΦΕΚ 161/τ.ΥΟΔΔ/6-5-10 ) Υπουργική Απόφαση που 
αφορά την ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

3. Το Π.Δ. 101/13 ( ΦΕΚ Α’ 135/13 ) που αφορά σε «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία 
Τμημάτων και Ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης ( Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. )». 

4. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 ( ΦΕΚ 193/τ. Α’/13 ) που αφορά σε «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 

5. Το Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.». 
6. Τον Ν. 2362/95 ( ΦΕΚ 247/τ.Α’/95 ) «Περί Δημόσιου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 

7. Το Ν. 2286/95 ( ΦΕΚ 19/τ.Α’/95 ) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 

8. Το Π.Δ. 118/07 ( ΦΕΚ Α’150/07 ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα. 
9. Την αριθμ. 35130/739/9-8-10 ( ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-10 ) Υπουργική απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, που αφορά αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του 
Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

10. Την με αριθμ. Π1/3305/10 ( ΦΕΚ 1789/τ.Β’/12-11-10 ) απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αφορά σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 
και 16) του Ν. 2286/95. 

11. Το Π.Δ. 113/22.11.2010 ( ΦΕΚ 194 Α’ ) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
12. Τον Ν. 4013/2011, παρ. 3, άρθρο 4 όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 

90/τ. Α΄ ) άρθρο 61, παρ. 5. 
13. Την αριθμ. ΠΟΛ. 1274, άρθρο 1, παράγραφος δ ( ΦΕΚ 3398/τ. Β’/31-12-2013 ) «Αποδεικτικό 

Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 ( ΦΕΚ170 Α’ ), όπως ισχύει». 
14. Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ( 
Α’ 161 ) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 όπως τροποποιεί το άρθρο 6 του 
Π.Δ.118/2007. 

15. Την αριθμ. 144/30-12-2013 ( Θέμα 1.4 ) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με 
ΑΔΑ:ΒΛΓΔ46Ψ8ΧΙ – ΦΙΤ που αφορά σε συγκρότηση επιτροπών του έτους 2014. 
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16. Το με αρ. πρωτ. Ο/1487/06-05-2014 έγγραφο του ΚΕ.Λ.Δ.ΔΙ. προς το Τμήμα Οικονομικών 
Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και τις από 06.05.2014 Τεχνικές Προδιαγραφές – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’.  

17. Την αριθμ. 167/26-06-2014 ( Θέμα 2.5 ) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: 
79ΒΟ46Ψ8ΧΙ-ΡΤ2 και ΑΔΑΜ: 14REQ002138001, 14REQ002138177 που αφορά την 
προκήρυξη του σχετικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.   

18. Τις με αριθμ. πρωτ.: 
1)ΟΥΔ/208/26-06-2014 με ΑΔΑ: 7ΥΔ046Ψ8ΧΙ-3ΡΞ και ΑΔΑΜ: 14REQ002138234.  
2)ΟΥΔ/207/26-06-2014 με ΑΔΑ: Ω3ΧΝ46Ψ8ΧΙ-9Φ5 και ΑΔΑΜ: 14REQ002138056.  σχετικές 

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
      

 Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προϋπολογιζόμενης δαπάνης είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων 
ευρώ (27.300,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 
για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια Τόνερ [CPV: 30125110-5], Μελανιών [CPV: 30192112-
9], Μελανοταινιών [CPV: 30192340-6], Εκτυπωτών Ακίδων  [CPV: 30232120-1], Εκτυπωτών Laser 
[CPV: 30232110-8], Πολυμηχανημάτων [CPV: 30232000-4]», για τις ανάγκες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 

Μαρούσι».  Τα προς προμήθεια είδη, οι ποσότητες και τα χαρακτηριστικά τους περιγράφονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’  της παρούσας διακήρυξης.  

 

 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» 
ΗΣΑΠ – 14121 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
16-07-2014 

Ημέρα Τετάρτη                
και ώρα 10:00 π.μ. 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 
Δ.Ε. ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
(Κεντρικό Κτίριο) 
ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» 
ΗΣΑΠ – 14121 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
16-07-2014 

Ημέρα Τετάρτη                
και ώρα 10:00 π.μ. 

 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται από τον φορέα του διαγωνισμού. 
 
Η παρούσα διακήρυξη έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr , 

καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.  
Περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, 14121 Ηράκλειο Αττικής. 
Επίσης, η διακήρυξή θα σταλεί στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στην Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας, Διεύθυνση Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων.  

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα Οικονομικών 
Υποθέσεων,  κ. Δημήτρη Αγιώτη στο τηλέφωνο 210 – 2896743 και κ. Νικολέτα Στρακούλα στο 
τηλέφωνο 210 – 2896754, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ( www.aspete.gr ). 

Όσοι παραλάβουν το τεύχος της Προκήρυξης από το διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα πρέπει 
να στείλουν τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου dagiotis@aspete.gr έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη 
κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 
συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ΄ αυτής. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ( www.aspete.gr ) προκειμένου να ενημερώνονται 
σχετικά με πιθανές ανακοινώσεις που αφορούν την παρούσα διακήρυξη. 

 
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού που έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 144/30-12-2013 (Θέμα 1.4) 

Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ:ΒΛΓΔ46Ψ8ΧΙ – ΦΙΤ . 
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
β) Συνεταιρισμοί, 
γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών,   
δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

http://www.aspete.gr/
http://www.aspete.gr/
http://www.aspete.gr/
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Οι Ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η 
σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοικούσας Επιτροπής, περιβολή ορισμένης νομικής μορφής 
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2014 της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως εξής: 
 

1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’, Κ.Α.Ε.: 1719Α, ποσό 21.500,00€ και θα αφορά τόνερ, μελάνια και 
μελανοταινίες εκτυπωτών,  [CPV: 30125110-5] - [CPV: 30192112-9] - [CPV: 30192340-6] . 

 
2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’, Κ.Α.Ε.: 7123Α, ποσό 5.800,00€ και θα αφορά εκτυπωτικά μηχανήματα – 

πολυμηχανήματα, [CPV: 30232120-1] - [CPV: 30232110-8] - [CPV: 30232000-4] . 
 
     Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 και με τα παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α’ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
      Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική 
και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, θα πρέπει να υποβάλουν στον κυρίως 
φάκελο προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτέρω: 
1) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.   
2) Να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α΄75 ), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ( η οποία θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ( 30 ) 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών ) στην οποία 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην  
οποία συμμετέχουν και στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους: 
α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 
1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. 
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση ( 2 ) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 
6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: Δεν τελούν σε  πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή 
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης  πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  
γ. Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης ( 
κύριας  και  επικουρικής ) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης.  
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος και όχι μόνο τους ασφαλισμένους 
του ΙΚΑ.  

δ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, ( δεν αφορά συνεταιρισμούς ). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους 
ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής  τους, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού.  
ε. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. ( 2 ) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι: Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως 
εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ).  
Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ).  
στ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα ( αφορά μόνο συνεταιρισμούς ). 
ζ. Δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.  
η. Δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.Δ. 118/2007.  
θ. Ότι αποδέχονται όλους τους όρους της Διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.  
ι. Ότι δεσμεύεται  σε  περίπτωση  ανάθεσης  σε  αυτόν της προμήθειας να  εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, την προσφορά και τη σύμβαση.  
κ. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν 
γνώση. 
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λ. Ότι η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι ( 120 ) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
μ. Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης τους. 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλουν:  
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο 
απ’ αυτούς .  
β) όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (δηλ. από φυσικό 
πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς 
εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας..  

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο 
του συνεταιρισμού.  
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση/κοινοπραξία προμηθευτών η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, 
αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση/κοινοπραξία. 
3) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1, περ. γ του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι 
προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.  
4) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος.  

Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:  
α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει:  
- Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης/Τμήμα Εμπορείου και Τουρισμού της αρμόδιας 
Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας (για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 
4/4/2011, η βεβαίωση αυτή πρέπει να προσκομίζεται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου 
κατά τόπους επιμελητηρίου), στην οποία να αναφέρεται πότε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το 
καταστατικό της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού σύμφωνα με την ανωτέρω 
τροποποίηση υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή νόμιμο αναπληρωτή του.  
- Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης/Τμήμα Εμπορείου και Τουρισμού της αρμόδιας 
Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας (για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 
4/4/2011, η βεβαίωση αυτή πρέπει να προσκομίζεται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου 
κατά τόπους επιμελητηρίου), στην οποία η ως άνω υπηρεσία βεβαιώνει ότι το τελευταίο ΔΣ που έχει 
υποβληθεί σε αυτήν είναι αυτό που δημοσιεύεται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και 
Γ.Ε.ΜΗ.) και στην οποία βεβαίωση αναφέρεται ο αριθμός του ΦΕΚ και ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο 
οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την 
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.  
- Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (προκειμένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του καταστατικού 
(πιστοποιητικό μεταβολών).  

 
Προκειμένου για εταιρείες (Ε.Π.Ε.) που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, τα ως άνω έγγραφα 

της περιφερειακής ενότητας πρέπει πλέον να προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του 
αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.  
β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει:  
- Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού  
- Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού 
(πιστοποιητικό μεταβολών).  
 

Προκειμένου για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, τα ως άνω έγγραφα της 
περιφερειακής ενότητας πρέπει πλέον να προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου 
κατά τόπους επιμελητηρίου.  
- Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 

κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους 
το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από 
το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  
 

Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν : 
- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  
 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 
 
Οι ενώσεις/κοινοπραξίες  προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση/κοινοπραξία. 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης, με βεβαιωμένη την γνησιότητα της υπογραφής τους. Ειδικά 
τα νομικά πρόσωπα υποβάλουν και παραστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος 
τους. 
5) ( Αφορά μόνο Ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών )  
- Την έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους ένωσης/κοινοπραξίας για συμμετοχή του στο 
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διαγωνισμό και στην ένωση. 
- Την έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των μελών της, στην οποία θα αναγράφεται και θα οριοθετείται με 
σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας  στο σύνολο της 
προσφοράς καθώς και ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του έργου, και 
στην οποία επίσης θα  δηλώνεται ένα μέλος ως συντονιστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος για το 
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης. 
 
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και έγγραφα σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-
03-2014 ) πρέπει να είναι, επί ποινή αποκλεισμού, ως εξής: 
Α. Για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην 

ρύθμιση του Ν. 4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-03-2014 ), άρθρο 1, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, 
εδάφιο α και πλέον γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. 
Β. Για τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών, εφόσον τα έγγραφα 
αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη 
ρύθμιση.  
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεωτικά από 
επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.  

Στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι 
κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική 
πράξη ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.   

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά 
λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  
Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει δικαίωμα να αποκλείσει, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισμού, συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό, εάν διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι 
έχει υποβάλλει ψευδή έγγραφα, δηλώσεις, στοιχεία, πιστοποιητικά κ.λ.π., σε σχέση με τον 
διαγωνισμό. 
Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το έργο που θα εκτελέσει όπως αναφέρεται στη 
διακήρυξη. 

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Β’ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Άρθρο 1ο  
Γλώσσα 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση είναι 

συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων 
εταιρειών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.  

Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού 
και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα 
έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών/έργων/υπηρεσιών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισμών περί των Ταμείων και της 
δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού προϋπολογισμού. 

 

Άρθρο 2ο  
Προσφορά ενώσεων προμηθευτών 

1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, 
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη 
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 
Άρθρο 3ο  

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα 
στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. 

2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι 15-07-2014, ημέρα Τρίτη και από ώρα 08:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.  
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Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του 
διαγωνιζόμενου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση 
της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (όπως 
απεργία υπαλλήλων-καθηγητών, κατάληψη της Σχολής από τους σπουδαστές, κ.λ.π.), αναβάλλεται για 
την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Προσοχή, η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό του γενικού 
πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται 
υπόψη.  
3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα 
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται 

υπόψη και απορρίπτονται. 
4. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού που παραλαμβάνει τις προσφορές, προ της εκπνοής 
της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες 
που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 
Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται 
στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 

5. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «Προσφορά».  
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια/έργο. 
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε. Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια Τόνερ [CPV: 
30125110-5], Μελανιών [CPV: 30192112-9], Μελανοταινιών [CPV: 30192340-6],  Εκτυπωτών Ακίδων  
[CPV: 30232120-1], Εκτυπωτών Laser [CPV: 30232110-8], Πολυμηχανημάτων [CPV: 30232000-4], 
για τις ανάγκες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι».  
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
6. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και 
για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των 
προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης. 
 

Άρθρο 4ο 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, σε έντυπη μορφή, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 
ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 3. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα 

και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και 
αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η 
αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. Η πίνακες της οικονομοτεχνικής προσφοράς πρέπει να 
υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή σε ξεχωριστό οπτικό δίσκο ( 1 αντίτυπο σε οπτικό δίσκο CD ). 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς στοιχεία επί ποινή αποκλεισμού, ως εξής: 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του 
παραρτήματος Α’ της παρούσας. Τα οικονομοτεχνικά στοιχεία της προσφοράς του παραρτήματος Γ΄ της 
παρούσας τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«Οικονομοτεχνική Προσφορά». Η οικονομοτεχνική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει 
αναλυτικό πίνακα με τα προσφερόμενα είδη και τις αντίστοιχες ποσότητες σύμφωνα με τον πίνακα  του 
Παραρτήματος Γ΄, επί ποινή αποκλεισμού. 

Προσφορά μπορεί να κατατεθεί είτε για το σύνολο των ειδών και των δύο κατηγοριών της 

παρούσας διακήρυξης, είτε για το σύνολο των ειδών της μίας κατηγορίας ( Α΄ ή Β΄ ) όπως 
ακριβώς αυτές εμφανίζονται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας διακήρυξης. 
2. Ο φάκελος της οικονομοτεχνικής προσφοράς φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη και γενικά θα 
επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται, 

όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών.  
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποψήφιοι 

πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένο τον υποφάκελο από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

της εταιρείας.    
5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α 
του Π.Δ. 118/07 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν 
δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αμφισβητήσει, ευθέως ή εμμέσως, τους 
ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 
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Στους διαγωνισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις 
της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του ν. 3886/2010. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις 
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
6.Σε περίπτωση που με την προσφορά συνυποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε έννομα συμφέροντά τους, 
τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει πάνω σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία 
του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
7. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα 
απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους 
όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή για την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού. 
8.Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται και δεν 
αξιολογούνται. 

Άρθρο 5ο  
Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 
επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  
Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 13 του Π Δ 118/2007 και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 
δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.  
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, 
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 
Άρθρο 6ο  

Αντιπροσφορές 
 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 
Άρθρο 7ο 

Διοικητικές προσφυγές 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς 
του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας ( 
ενδικοφανής προσφυγή ). 
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων 

που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων 
προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/07. 
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού 
όργανο του φορέα, ως εξής: 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 
Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 
( συγκεκριμένα, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ) 
μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 
Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον 
διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή 

οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού 
και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του 
σχετικού φακέλου.  
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η 
σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. 



 8 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά 
του οποίου στρέφεται, εντός δύο ( 2 ) ημερών από της υποβολής της. 
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού ( ανοικτού ή κλειστού ) έως και την κατακυρωτική απόφαση, 
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ( 3 ) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε 
γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.  
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο ( 2 ) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από 
την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και 

πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του π.δ/τος 118/07, μέσα σε χρονικό 
διάστημα τριών ( 3 ) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της 
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο ( 2 ) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη 
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα ( 10 ) εργάσιμες ημέρες από 
την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, 

δεν γίνονται δεκτές. 
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 
της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση 
του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 
5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 
άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του π.δ/τος 118/07 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ( 30 ) ημερών, από την ημερομηνία 
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται 
παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 
προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο 
έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”). Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να 
αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε 

με το άρθρο 35 τουν.3377/2005 (Α΄ 202)]. 
 

Άρθρο 8ο  
Προσφερόμενη τιμή 

Οι τιμές, επί ποινή αποκλεισμού, θα δίνονται ως εξής:  
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.  
2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία ( 
άνευ ορίου ), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό  σύνολο  
στρογγυλοποιείται  σε  δυο  δεκαδικά  ψηφία,  προς τα άνω εάν το  τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  
4. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν χωριστά για το σύνολο των ειδών της κάθε προσφερόμενης 

κατηγορίας και μέχρι του προϋπολογισθέντος ποσού της κάθε κατηγορίας τα οποία είναι ως εξής: 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: Τόνερ [CPV: 30125110-5], Μελάνια [CPV: 30192112-9], Μελανοταινίες [CPV: 
30192340-6], προϋπολογισθέν ποσό είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ( 21.500,00€ ) 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ΚΑΕ: 1719Α 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: Εκτυπωτές Ακίδων [CPV: 30232120-1], Εκτυπωτές Laser [CPV: 30232110-8], 
Πολυμηχανήματα [CPV: 30232000-4], προϋπολογισθέν ποσό πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ ( 
5.800,00€ ) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ΚΑΕ: 7123Α  
 
Η προσφερόμενη τιμή, επί ποινή αποκλεισμού θα δοθεί: Ανά κατηγορία προ Φ.Π.Α. και 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Οι τιμές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα ποσά τόσο των 

επιμέρους όσο και του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης αντίστοιχα. 
5.  Ποσοστό Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την τιμή των  προσφερόμενων ειδών σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) 

και σε ποσό θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην κύρια τιμή. Σε 
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων. 
6. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών ανά κατηγορία θα 

ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών των προσφερόντων.  
7.  Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής  απορρίπτονται  ως απαράδεκτες και 
αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισμού.  
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από 
το Φ.Π.Α., για το σύνολο της προμήθειας. 
Ποσά κρατήσεων όπως ισχύουν σήμερα στο καθαρό ποσό του τιμολογίου, προ Φ.Π.Α.: 
1) Σε ποσοστό 3% υπέρ ΜΤΠΥ. 
2) 2% επί των κρατήσεων του ΜΤΠΥ, και          Σύνολο: 3,072% 
3) 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου. 

Επίσης κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (παρ.5, άρθρο 61 του Ν. 4146/2013), η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Στο ανώτερο ποσό διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% 
(πλέον 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επ΄ αυτού).  
8. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν από την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης.  
9. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 
Άρθρο 9ο  

Κριτήρια ανάθεσης – Αξιολόγηση προσφορών 
Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για το 
σύνολο των ειδών της κάθε κατηγορίας: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α): Τόνερ [CPV: 30125110-5], Μελάνια [CPV: 
30192112-9], Μελανοταινίες [CPV: 30192340-6], ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β): Εκτυπωτές Ακίδων  [CPV: 
30232120-1], Εκτυπωτές Laser [CPV: 30232110-8], Πολυμηχανήματα [CPV: 30232000-4], μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ’ και τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης.  

Άρθρο 10ο  
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών και συγκεκριμένα η αρμόδια 
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη παρούσα 
διακήρυξη. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά το πέρας της ημερομηνίας υποβολής 
των προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες.  
Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η 

αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων ( αξιολόγηση 
δικαιολογητικών, αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς ). 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα 
απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους 
όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή για την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συντάσσει 
πρακτικό κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, το οποίο παραδίδει στο Τμήμα 
Οικονομικών Υποθέσεων το οποίο εισηγείται και προτείνει στην Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να αποφασίσει 
για την κατακύρωση βάσει του ανωτέρω πρακτικού. 

Το εγκεκριμένο Πρακτικό αποστέλλεται από το Τμήμα Οικονομικών με FAX στους συμμετέχοντες. 
Εφόσον ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 118/07 και γίνει δεκτή, η επιτροπή 

διαμορφώνει ανάλογα το πρακτικό ή συντάσσει νέο. 

 
Άρθρο 11ο  

Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού 
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με αιτιολογημένη 

γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 
 α. Κατακύρωση της προμήθειας. 
β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ 

περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 
γ.  Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή σε νέο διαγωνισμό με 

τροποποίηση ή μη των όρων. 
δ.  Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 
ε.  Ματαίωση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχείων I και ΙΙ των περ. α 

και β της παρ.2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. 

στ.  Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του διαγωνισμού στις εξής 
περιπτώσεις: 

i)  Όταν η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δε χρειάζεται πλέον το αντικείμενο της εν λόγω διαδικασίας είτε λόγω 
διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να γίνει. 

ii)  Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 
ζ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται 

μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν 
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συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με 
παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. 

 
Άρθρο 12ο  

Ανακοίνωση κατακύρωσης . ανάθεσης 
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α. Το προς προμήθεια είδος και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
β. Την ποσότητα. 
γ. Την τιμή. 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια.    
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το 
σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
3. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε 
δέκα ( 10 ) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παροχής της 
προμήθειας αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης.  
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 
τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή 
προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον 
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό. 
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του 
παρόντος. 

Άρθρο 13ο  

Συμβάσεις 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η 
σύμβαση το κείμενο της οποίας έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο 

κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον 
διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν 
χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης ( που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη 
του διαγωνισμού ), ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του 
προμηθευτή. 
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ. Τα προς προμήθεια υλικά, την ποσότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  
δ. Την τιμή. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές. 
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 
ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. 
4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, 
μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της 
διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει 
έννομο συμφέρον. 
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Εκτελέστηκε το σύνολο της προμήθειας. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά η προμήθεια. 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
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Άρθρο 14ο  
Εγγυήσεις 

 
Α. Εγγύηση συμμετοχής 
 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη.   
Β. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
Προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε  το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να  προσκομίσει  εγγυητική επιστολή, ίση με το 10% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α., για κάθε προσφερόμενη κατηγορία ειδών, ως εγγύηση για την  
καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα επιστραφεί μετά την λήξη της σύμβασης και ύστερα από 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους  δύο συμβαλλόμενους.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 25 του Π.Δ. 
118/07 και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο κατά δύο (2) μήνες.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσης της, το οφειλόμενο 
ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και 
το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες 
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα:  
α. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, τις προς παροχή υπηρεσίες και την ημερομηνία έκδοσης της 
εγγυητικής επιστολής.  
β. Τον εκδότη.  
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
δ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι …………… 
ε. Τον αριθμό της εγγύησης.  
στ. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  
ζ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.  
η. Τους όρους ότι:  
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 
διζήσεως.  
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις ( 3 ) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.  
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  
IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 
από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 

εγγύησης.  
Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύησης καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007.  
5.1.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το 
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με 
τα συνημμένα υποδείγματα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Π.Δ. 118/07.  
5.1.5 Οι τίτλοι εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στο 
διαγωνισμό ως εγγύηση συμμετοχής στην ονομαστική τους αξία.  
5.1.6 Προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγγυητική επιστολή, ίση με το 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. για κάθε προσφερόμενη κατηγορία ειδών, ως εγγύηση 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα  επιστραφεί μετά την λήξη  της σύμβασης και ύστερα 
από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

 

Άρθρο 15ο  
Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά 

1. Η πληρωμή της αξίας θα γίνεται από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με χρηματικό ένταλμα σε ΕΥΡΩ μετά την 
παραλαβή της προμήθειας ύστερα από την υποβολή πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
από την αρμόδια προς τούτο συσταθείσα επιτροπή βάσει: 
Α) Τιμολογίου του προμηθευτή 
Β) Πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
Κατά την πληρωμή του προμηθευτή θα γίνουν οι εξής κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, 
προ Φ.Π.Α.: 
1) Σε ποσοστό 3% υπέρ ΜΤΠΥ. 
2) 2% επί των κρατήσεων του ΜΤΠΥ, και          Σύνολο: 3,072% 
3) 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου. 
4) 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ.5, 

άρθρο 61 του Ν. 4146/2013), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Στο ανώτερο ποσό διενεργείται 
κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επ΄ αυτού). 
5) φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
2. Απαγορεύεται η εκχώρηση της σχετικής σύμβασης καθώς και ενεχυρίαση της, με την επιφύλαξη των 
κειμένων σχετικών διατάξεων του νόμου. 
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3. Επιτρέπεται η εκχώρηση σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ( τράπεζα ) της προκύπτουσας 
οικονομικής απαίτησης από την εκτέλεση της σύμβασης που θα συναφθεί μετά και τη σύμφωνη γνώμη 
της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 
4. Ως προς τα δικαιολογητικά του τιμολογίου πληρωμής και λοιπά συνοδευτικά στοιχεία του, ισχύουν 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07. 

 
Άρθρο 16ο  

Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την 
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο 

όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή 
του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκτελέσει το έργο μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 
118/07. 
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο δεν εκτελέστηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07. 

 
Άρθρο 17ο  

Αρμόδια Δικαστήρια 
Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για 

όλα τα θέματα της παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα υποβαλλομένου του «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» 
ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους. 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (Κ.Π.Δ) και του Ν.2286/95. 
 

Άρθρο 18ο  
Τροποποίηση της σύμβασης 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.), Άρθρο 24 § 4, η 
παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον 
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. 

Άρθρο 19ο  
Ανωτέρα Βία 

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι ( 20 ) ημέρες από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 20ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την προμήθεια και τις υπηρεσίες μέσα σε 
δεκαπέντε ( 15 ) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα 
του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/07. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα απαιτούμενα είδη, στον προβλεπόμενο από την 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. χώρο στο Μαρούσι. 
Η παρακολούθηση της παράδοσης της προμήθειας από τον προμηθευτή και η πιστοποίηση της 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

(Επιτροπή Παραλαβής) που έχει οριστεί με την με αριθμ. 144/30-12-2013 ( Θέμα 1.4 ) Πράξη της 
Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
Το παραπάνω όργανο θα προτείνει στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, το οποίο θα εισηγείται στην 
Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για την επιβολή κυρώσεων στον προμηθευτή, σε περίπτωση συμπεριφοράς του 
αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην σύμβαση. 
Η δαπάνη μεταφοράς των ειδών θα βαρύνει τον προμηθευτή.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα των άρθρων 27, 28, 32, 33 του Π.Δ. 118/07. 

 
Άρθρο 21ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και 

τις υποδείξεις του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.    
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 

οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο προμηθευτής ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή 
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί 
από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 
παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία/Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 
με τον τρόπο που θα του υποδείξει το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄  
 
 

Αντικείμενο 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Τόνερ [CPV: 30125110-5], Μελανιών [CPV: 
30192112-9], Μελανοταινιών [CPV: 30192340-6], Εκτυπωτών Ακίδων  [CPV: 30232120-1], Εκτυπωτών 
Laser [CPV: 30232110-8], Πολυμηχανημάτων [CPV: 30232000-4]». 
 Τα προς προμήθεια είδη και οι απαιτούμενες ποσότητες τους είναι αυτά όπως περιγράφονται στις 

παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α΄ 
 
Για την κατηγορία ειδών «Α΄», τα προς προμήθεια είδη και οι απαιτούμενες ποσότητες εμφανίζονται 

στον σχετικό πίνακα «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄». Οι οικονομοτεχνικές προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
επί ποινή αποκλεισμού, πίνακα με όλα τα είδη και τις αντίστοιχες ποσότητες σύμφωνα με τον πίνακα 
της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’ του παρόντος Παραρτήματος (Γ’). 

Όλα τα είδη της παραπάνω κατηγορίας θα πρέπει να είναι ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ (προϊόντα της 
κατασκευάστριας εταιρείας του εκάστοτε μηχανήματος) σφραγισμένα στην γνήσια συσκευασία του 
κατασκευαστή τους και με τις σχετικές ταινίες – διακριτικά ασφαλείας και γνησιότητας ανέπαφα. 
Ειδικότερα, για τα υπό προμήθεια ΜΕΛΑΝΙΑ ( inkjet – CPV: 30192112-9) της κατηγορίας, αυτά θα 
πρέπει να αναγράφουν στη συσκευασία τους την ημερομηνία λήξης του προϊόντος, η οποία θα πρέπει 
να είναι μεταγενέστερη κατ ελάχιστον 18 μήνες της ημερομηνίας παράδοσης τους. Για τα υπό 
προμήθεια ΤΟΝΕΡ (CPV: 30125110-5) της κατηγορίας Α, αυτά θα πρέπει να αναγράφουν την 
ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη των τριών ετών από την 
ημερομηνία παράδοσης τους. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β΄ 
 

Για την κατηγορία ειδών «Β΄», ο υποψήφιος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να απαντήσει σε 
όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β¨». Τα υποχρεωτικά 
κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται 
τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αποκλείεται από τον διαγωνισμό.  

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά, επί ποινή 
αποκλεισμού, από τους υποψήφιους με τη λέξη «ΝΑΙ».  Σε περίπτωση που μένει κενή θα θεωρείται ότι η 
απάντηση είναι «ΟΧΙ» και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και θα αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό. 

Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ», να αναφέρεται οποιαδήποτε παραπομπή ή 
επισήμανση του υποψηφίου (PROSPECTUS, C.E., ISO, ή και άλλα σχετικά).  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ 
 

Τόνερ [CPV: 30125110-5], Μελάνια [CPV: 30192112-9], Μελανοταινίες [CPV: 30192340-6] 
 

α/α Κωδικός 
CVP 

Περιγραφή Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 

1 30125110-5 TONER  BROTHER 2820 FAX, τύπος TN 2000 Τεμάχιο 7 

2 30125110-5 TONER  CANON L160 i-sensys FX-10 FAX Τεμάχιο 5 

3 30125110-5 TONER  DEL 1320, τύπος BLACK  Τεμάχιο 3 

4 30125110-5 TONER  DEL 1320, τύπος CYAN  Τεμάχιο 2 

5 30125110-5 TONER  DEL 1320, τύπος MAGENTA Τεμάχιο 2 

6 30125110-5 TONER  DEL 1320, τύπος YELLOW  Τεμάχιο 2 

7 30125110-5 TONER  DEL 2145CN, τύπος BLACK  Τεμάχιο 2 

8 30125110-5 TONER  DEL 2145CN, τύπος CYAN  Τεμάχιο 2 

9 30125110-5 TONER  DEL 2145CN, τύπος MAGENTA Τεμάχιο 2 

10 30125110-5 TONER  DEL 2145CN, τύπος YELLOW  Τεμάχιο 2 

11 30125110-5 TONER  HP 1518, τύπος HP 125A (CB540A)  BLACK Τεμάχιο 3 

12 30125110-5 TONER  HP 1518, τύπος HP 125A (CB541A)  CYAN Τεμάχιο 2 

13 30125110-5 TONER  HP 1518, τύπος HP 125A (CB542A)  YELLOW Τεμάχιο 2 

14 30125110-5 TONER  HP 1518, τύπος HP 125A (CB543A)  MAGENTA Τεμάχιο 2 

15 30125110-5 TONER  HP 400 Laserjet PRO, τύπος 305A (CB 410A) BLACK  Τεμάχιο 8 

16 30125110-5 TONER  HP 400 Laserjet PRO, τύπος 305A (CB 411A) CYAN  Τεμάχιο 5 

17 30125110-5 TONER  HP 400 Laserjet PRO, τύπος 305A (CB 412A) YELLOW  Τεμάχιο 5 

18 30125110-5 TONER  HP 400 Laserjet PRO, τύπος 305A (CB 413A) MAGENTA Τεμάχιο 5 

19 30125110-5 ΤΟΝΕΡ  HP 3055 Laserjet, τύπος HP 12A Τεμάχιο 20 

20 30125110-5 TONER  HP Laserjet 1200, τύπος 15A (C7115A) Τεμάχιο 1 

21 30125110-5 TONER  HP Laserjet 1320, τύπος HP 49X (Q4959X) BLACK Τεμάχιο 2 

22 30125110-5 TONER  HP Laserjet 1320Ν, τύπος HP 49Α (Q4959A) BLACK Τεμάχιο 12 

23 30125110-5 TONER  HP Laserjet 1536dnf MFP, τύπος 78A (CE278A) BLACK Τεμάχιο 1 

24 30125110-5 TONER για HP Laserjet P2055DN, τύπος HP 05A (CE505A) Τεμάχιο 2 

25 30125110-5 TONER για HP Laserjet 2600N, τύπος HP 124A (Q6000A) BLACK Τεμάχιο 2 

26 30125110-5 TONER για HP Laserjet 2600N, τύπος HP 124A (Q6001A) CYAN Τεμάχιο 2 

27 30125110-5 TONER για HP Laserjet 2600N, τύπος HP 124A (Q6002A) YELLOW Τεμάχιο 2 

28 30125110-5 TONER για HP Laserjet 2600N, τύπος HP 124A (Q6003A) MAGENTA Τεμάχιο 2 

29 30125110-5 TONER  HP LaserJet 4000N, τύπος HP 27X (C4127X) Τεμάχιο 3 

30 30125110-5 TONER  HP Laserjet 5100tn, τύπος HP 29X (C4129X) Τεμάχιο 1 

31 30125110-5 TONER  HP Laserjet 6P, τύπος (C3903A) BLACK  Τεμάχιο 1 

32 30125110-5 TONER  HP Laserjet BLACK M1522 nf, τύπος HP 36A (CB436A) Τεμάχιο 13 

33 30125110-5 TONER  HP Laserjet P1005, τύπος HP 35A (CB435Α) Τεμάχιο 3 

34 30125110-5 TONER  HP Laserjet P2055DN, τύπος HP 05A (CE505A) Τεμάχιο 22 

35 30125110-5 TONER  HP M1212, PP1102 , τύπος HP 85A (CE285Α) Τεμάχιο 12 

36 30125110-5 TONER  HP Laserjet P2015d, τύπος HP 53X Τεμάχιο 4 

37 30125110-5 TONER  HP P3015, τύπος 55A (CE255A) BLACK Τεμάχιο 4 

38 30125110-5 TONER  HP P4015n, τύπος HP 646X Black (CE264X)  Τεμάχιο 2 

39 30125110-5 TONER  KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4650DN BLACK Τεμάχιο 1 

40 30125110-5 TONER  KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4650DN CYAN Τεμάχιο 1 

41 30125110-5 TONER  KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4650DN MAGENTA Τεμάχιο 1 

42 30125110-5 TONER  KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4650DN YELLOW Τεμάχιο 1 

43 30125110-5 TONER  LEXMARK  E120 Τεμάχιο 3 

44 30125110-5 ΤONER  LEXMARK T430, τύπος 12A8420 BLACK Τεμάχιο 2 

45 30125110-5 TONER  LEXMARK x204n Τεμάχιο 5 

46 30125110-5 TONER  PANASONIC KX-FL 401 (FAX) Τεμάχιο 4 

47 30125110-5 TONER  SAMSUNG Laser SF650 FAX Τεμάχιο 3 

48 30125110-5 TONER  SAMSUNG ML 2580N Τεμάχιο 3 

49 30125110-5 TONER  SAMSUNG MLT-D1082S ML1640/2240/ 1082S BL  Τεμάχιο 2 

50 30125110-5 TONER  SAMSUNG XPRESS M2825ND, τύπος MLT-D116S BLACK Τεμάχιο 1 

51 30125110-5 TONER  XEROX PHASER 6125 BLACK Τεμάχιο 1 
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52 30125110-5 TONER  XEROX PHASER 6125 CYAN Τεμάχιο 1 

53 30125110-5 TONER  XEROX PHASER 6125 MAGENTA Τεμάχιο 1 

54 30125110-5 TONER  XEROX PHASER 6125 YELLOW Τεμάχιο 1 

55 30125110-5 ΤΟΝΕΡ  XEROX Phaser 3100MFP, τύπος 106R01379 Τεμάχιο 6 

56 30192112-9 Μελάνι  CANON Pixma MP550, τύπος CLI 521 BLACK Τεμάχιο 2 

57 30192112-9 Μελάνι  CANON Pixma MP550, τύπος CLI 521 CYAN Τεμάχιο 2 

58 30192112-9 Μελάνι  CANON Pixma MP550, τύπος CLI 521 MAGENTA Τεμάχιο 2 

59 30192112-9 Μελάνι  CANON Pixma MP550, τύπος CLI 521 YELLOW Τεμάχιο 2 

60 30192112-9 Μελάνι  CANON-JX200 PG-40 FAX τύπος INK CARTIDGE  Τεμάχιο 3 

61 30192112-9 Μελάνι  EPSON SX115, τύπος T089140 Black  Τεμάχιο 2 

62 30192112-9 Μελάνι  EPSON SX115, τύπος T089240 Cyan Τεμάχιο 2 

63 30192112-9 Μελάνι  EPSON SX115, τύπος T089340 Magenta Τεμάχιο 2 

64 30192112-9 Μελάνι  EPSON SX115, τύπος T089440 Yellow Τεμάχιο 2 

65 30192112-9 Μελάνι  HP 6400, τύπος HP 350XL  BLACK Τεμάχιο 2 

66 30192112-9 Μελάνι  HP 6400, τύπος HP 351XL COLOR Τεμάχιο 2 

67 30192112-9 Μελάνι  HP Designjet 111, τύπος HP 11 Cyan (C4836A) Τεμάχιο 1 

68 30192112-9 Μελάνι  HP Designjet 111, τύπος HP 11 Magenta (CH4837A) Τεμάχιο 1 

69 30192112-9 Μελάνι  HP Designjet 111, τύπος HP 11 Yellow (C4838A) Τεμάχιο 1 

70 30192112-9 Μελάνι  HP Designjet 111, τύπος HP 82 Black (CH565A) Τεμάχιο 1 

71 30192112-9 Μελάνι  HP Designjet 500 Plus, τύπος (C4844A) Black HP 10 Τεμάχιο 1 

72 30192112-9 Μελάνι  HP Designjet 500 Plus, τύπος (C4911A) HP 82 Cyan 69ml Τεμάχιο 1 

73 30192112-9 Μελάνι  HP Designjet 500 Plus, τύπος (C4912A) HP 82 Magenta 69ml Τεμάχιο 1 

74 30192112-9 Μελάνι  HP Designjet 500 Plus, τύπος (C4913A) HP 82 Yellow 69ml Τεμάχιο 1 

75 30192112-9 Μελάνι  HP Deskjet 6980, τύπος HP 339 BLACK 21ml   Τεμάχιο 1 

76 30192112-9 Μελάνι  HP Deskjet 6980, τύπος HP 339 ΜΑΥΡΟ 21ml  Τεμάχιο 14 

77 30192112-9 Μελάνι  HP Deskjet 6980, τύπος HP 344 ΕΓΧΡΩΜΟ  21ml Τεμάχιο 13 

78 30192112-9 Μελάνι  HP Deskjet 720C, τύπος HP 23 (C1823DE) COLOUR Τεμάχιο 3 

79 30192112-9 Μελάνι  HP Deskjet 720C, 960C, τύπος HP 45 (51645AE) BLACK Τεμάχιο 16 

80 30192112-9 Μελάνι  HP Deskjet 960C Colour, τύπος HP 78 (C6578DE) COLOUR Τεμάχιο 10 

81 30192112-9 Μελάνι  HP Deskjet 9800, τύπος HP 338 (CB331EE) Black 2-pack Τεμάχιο 2 

82 30192112-9 Μελάνι  HP Deskjet 9800, τύπος HP 343 (CB332EE) Colour 2-pack Τεμάχιο 3 

83 30192112-9 Μελάνι  HP Deskjet F380, τύπος HP 21 (C9351CE) Black  Τεμάχιο 1 

84 30192112-9 Μελάνι  HP Deskjet F380, τύπος HP 22 (C9352CE) Colour Τεμάχιο 1 

85 30192112-9 Μελάνι  HP OFFICE JET 4255, τύπος HP 27 ΜΑΥΡΟ Τεμάχιο 6 

86 30192112-9 Μελάνι  HP Officejet 4200, τύπος HP 901XL BLACK  Τεμάχιο 4 

87 30192112-9 Μελάνι  HP Officejet 4200, τύπος HP 901XL COLOUR  Τεμάχιο 4 

88 30192112-9 Μελάνι  HP Officejet 4255, τύπος HP 28 COLOUR Τεμάχιο 2 

89 30192112-9 Μελάνι  HP Officejet J6410, τύπος 350 (CB335EE) BLACK Τεμάχιο 1 

90 30192112-9 Μελάνι  HP Officejet J6410, τύπος 351 (CB337EE) COLOUR Τεμάχιο 1 

91 30192112-9 Μελάνι  HP Photosmart 5510, τύπος HP 364XL (CN684EE) BLACK Τεμάχιο 3 

92 30192112-9 Μελάνι  HP Photosmart 5510, τύπος HP 364XL (CB323EE) CYAN Τεμάχιο 3 

93 30192112-9 Μελάνι  HP Photosmart 5510, τύπος HP 364XL (CB325EE)YELLOW Τεμάχιο 3 

94 30192112-9 Μελάνι  HP Photosmart 5510, τύπος HP 364XL (CB324EE) MAGENTA Τεμάχιο 3 

95 30192112-9 Μελάνι  HP Photosmart D7160, τύπος HP 363XL BLACK Τεμάχιο 1 

96 30192112-9 Μελάνι  HP Photosmart D7160, τύπος HP 364 CYAN Τεμάχιο 1 

97 30192112-9 Μελάνι  HP Photosmart D7160, τύπος HP 365 LIGHT CYAN Τεμάχιο 1 

98 30192112-9 Μελάνι  HP Photosmart D7160, τύπος HP 366 MAGENTA Τεμάχιο 1 

99 30192112-9 Μελάνι  HP Photosmart D7160, τύπος HP 367 LIGHT MAGENTA Τεμάχιο 1 

100 30192112-9 Μελάνι  HP Photosmart D7160, τύπος HP 368 YELLOW Τεμάχιο 1 

101 30192340-6 Μελανοταινία   IBM 2380/2381/2390/2391 Τεμάχιο 1 

102 30192340-6 Μελανοταινία  OKI ML 380/390/391 Τεμάχιο 1 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B’ 

Εκτυπωτές Ακίδων [CPV: 30232120-1], Εκτυπωτές Laser [CPV: 30232110-8], Πολυμηχανήματα [CPV: 
30232000-4] 

1) ΕΚΤΥΠΩΤEΣ ΑΚΙΔΩΝ Μεγέθους Α3 

Τεχνικές Απαιτήσεις 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Αριθμός Προσφερόμενων Μονάδων 2   

2 Να αναγράφεται το Μοντέλο NAI   

3 Να αναγράφεται ο Κατασκευαστής NAI   

4 Τεχνολογία  εκτύπωσης Dot Matrix    

5 Λειτουργίες  printer   

6 Κεφαλή εκτύπωσης 24 pin   

7 Θύρες επικοινωνίας  Parallel, USB    

8 Ταχύτητα εκτύπωσης Fast Draft  > 550 cps                    

9 Ταχύτητα εκτύπωσης Draft  > 450 cps                    

10 Ποιότητα εκτύπωσης > 360 x 360 dpi      

11 Βασική μνήμη > 512 KB                       

12 Μέγεθος σελίδας Wide               

13 Αριθμός Αντιτύπων  > 1+5   

14 MTBF > 10.000 hours   

15 Emulations EPSON, PPDS   

16 Βασική Εγγύηση 1 έτος    

17 Να προσφέρεται επέκταση εγγύησης σε 3 έτη On site ΝΑΙ   

 

2) ΕΚΤΥΠΩΤEΣ Laser 

Τεχνικές Απαιτήσεις 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Αριθμός Προσφερόμενων Μονάδων 2   

2 Να αναγράφεται το Μοντέλο NAI   

3 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι διεθνούς 
εμβέλειας 

NAI 
  

4 Να αναγράφεται ο Κατασκευαστής NAI   

5 Τεχνολογία  εκτύπωσης Color Laser    

6 Λειτουργίες  Network Color printer   

7 Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet 10/100  ΝΑΙ    

8 θύρα USB 2.0 ΝΑΙ   

9 Ταχύτητα επεξεργαστή  > 800 Mhz   

10 Βασική μνήμη > 256 MB                       

11 Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης σε Α4 > 30 ppm                    

12 Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης σε Α4 > 30 ppm                    

13 Ποιότητα εκτύπωσης > 1200 x 1200 dpi      
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14 Αυτόματος τροφοδότης χαρτιού >= 250 σελ.       

15 Μέγεθος σελίδας Α4                         

16 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (duplex printing 
option) 

NAI   

17 Μηνιαίος φόρτος εργασίας σε  σελίδες (Duty Cycle) > 70.000   

18 Emulations PCL 5e, PCL 6, Postcript 
3 

  

19 Βασική Εγγύηση 1 έτος    

20 Να προσφέρεται επέκταση εγγύησης σε 3 έτη On Site  ΝΑΙ   

 

3) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑTA 

Τεχνικές Απαιτήσεις 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Αριθμός Προσφερόμενων Μονάδων 12   

2 Να αναγράφεται το Μοντέλο NAI   

3 Να αναγράφεται ο Κατασκευαστής NAI   

4 Τεχνολογία  εκτύπωσης Monochrome laser    

5 Λειτουργίες  PRINTER, SCANNER, 
COPIER, FAX 

  

6 Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet 10/100  ΝΑΙ    

7 θύρα USB 2.0 ΝΑΙ   

8 Ταχύτητα επεξεργαστή  > 600 MHz   

9 Βασική μνήμη > 256 MB                       

10 Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης σε Α4 > 30 ppm                    

11 Ταχύτητα ασπρόμαυρης φωτοαντιγραφής σε Α4 > 30 ppm                    

12 Ποιότητα εκτύπωσης > 1200 x 1200 dpi      

13 Ποιότητα σάρωσης  > 600 x 600 dpi      

14 Αυτόματος τροφοδότης χαρτιού > 250 σελ.       

15 Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων (ADF) NAI   
50 σελίδων 

  

16 Μέγεθος σελίδας Α4                         

17 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (duplex printing 
option) 

NAI   

18 Μηνιαίος φόρτος εργασίας σε  σελίδες (Duty Cycle) > 50.000   

19 Emulations PCL 5e, PCL 6, Postcript 3   

20 Βασική Εγγύηση 1 έτος    

21 Να προσφέρεται επέκταση εγγύησης σε 3 έτη  Express 
exchange 

ΝΑΙ   

 

 
Μαρούσι, 06/05/2014 

Οι Συντάξαντες των Τεχνικών Προδιαγραφών  –  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ 
 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
 
 
 

Αναπλ. Καθηγητής   Υπηρεσία Μηχανογράφησης – ΚΕ.Λ.ΔΙ. 
Επιστημ. Υπεύθυνος ΚΕ.Λ.ΔΙ. 
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ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ο Ανάδοχος του έργου κατά την παράδοση των ειδών της προμήθειας είναι υποχρεωμένος να τηρήσει 
τις ισχύουσες διατάξεις, αναφορικά με την ασφάλεια εντός του χώρου του Ιδρύματος. 
Ακόμα υποχρεώνεται να λαμβάνει κάθε φορά, όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων 
προς τρίτους, ιδιαίτερα στους χώρους του Ιδρύματος, όπου διακινείται μεγάλος αριθμός σπουδαστών, 
καθηγητών και λοιπού προσωπικού. 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

             της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
 
 

 
Ιωάννης Χρυσουλάκης  

          Ομότιμος Καθηγητής 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Δ’  

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
             

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ     
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                      
 

     Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   
 
 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ. ………….. / …….. 

(Αρ. Διακ.-ΑΦΜ Αναδόχου) 
 

«Για την Προμήθεια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α): Τόνερ [CPV: 30125110-5], Μελανιών [CPV: 30192112-9], 
Μελανοταινιών [CPV: 30192340-6],  ή/και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β): Εκτυπωτές Ακίδων  [CPV: 30232120-1], 
Εκτυπωτές Laser [CPV: 30232110-8], Πολυμηχανήματα [CPV: 30232000-4], της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 

Μαρούσι». 
 ( Αριθμ. Πρωτ………, Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης ………… με ΑΔΑ: ………….) 

 
 

Σήμερον στις ……… του μηνός …………, ημέρα ………….., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι 
Αττικής ( Σταθμός  ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Ηράκλειο, Τ.Κ.: 14121 ), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 
Α. Του Ιωάννη Χρυσουλάκη, Ομότιμος Καθηγητής, προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της  
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που εκπροσωπεί αυτή σύμφωνα με την αριθμ. Φ.908/49695/Η ( ΦΕΚ 161/06. 05. 2010 
/τ. ΥΟΔΔ ) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που αφορά την 
ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
Β. Του ……………………………………………., ……………………………………………………,                                                                                                     
Τ.Κ.: ……………., Τηλέφωνο: ……………. Fax: …………………., κινητό: ……………………………, ΑΦΜ: 
………………………., ΔΟΥ: …………, που θα αποκαλείται στη Σύμβαση αυτή και «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» 

 
συμφωνήθηκαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων Ιωάννης Χρυσουλάκης, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της  
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ( Εργοδότης ) έχοντας υπ’ όψη του την αριθμ. ……./………… ( Θέμα ……… ) Πράξη της 
Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
  

ΑΝΑΘΕΤΕΙ  
 

Την εκτέλεση της Προμήθειας, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α): Τόνερ [CPV: 30125110-5], Μελανιών [CPV: 30192112-
9], Μελανοταινιών [CPV: 30192340-6], ή/και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β): Εκτυπωτές Ακίδων  [CPV: 30232120-1], 
Εκτυπωτές Laser [CPV: 30232110-8], Πολυμηχανήματα [CPV: 30232000-4], της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 
Μαρούσι αντί του ποσού των ..………………………… ευρώ (………………….€) συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α. στον ……………………………………….. σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες και 
αυτός αναλαμβάνει την προμήθεια αυτών με τους παρακάτω όρους.  
- Ο Ανάδοχος δεν θα εκτελέσει την προμήθεια πέραν του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου αν 
προηγούμενα δεν υπάρχει σχετική έγκριση του Εργοδότη για την απαιτούμενη πληρωμή του έργου.. 
- Για την περάτωση της προμήθειας ορίζεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 
- Ο Ανάδοχος ευθύνεται, σε αποζημίωση του Ιδρύματος, για κάθε ζημία άμεση ή έμμεση που θα 
προξενήσει από πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί. 
- Επίσης υποχρεούται για κάθε ασυμφωνία ή εμπόδιο που θα δυσχεράνει την εμπρόθεσμη εκτέλεση 
της προμήθειας, να ειδοποιεί εγκαίρως την υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως προτάσεις.  
- Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο είναι σύμφωνη με την διαμορφωμένη προσφορά του, 
αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και δεν επιτρέπει για κανένα λόγο την εκ των υστέρων υπαναχώρηση της 
προσφερθείσης τιμής. 
- Συγκεκριμένα προϋποτίθεται ότι ο ανάδοχος, για την διαμόρφωση της προσφοράς του έλαβε υπόψη 
του την τεχνική περιγραφή.  
- Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση της «Προμήθειας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α): 

Τόνερ [CPV: 30125110-5], Μελανιών [CPV: 30192112-9], Μελανοταινιών [CPV: 30192340-6], ή/και 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β): Εκτυπωτές Ακίδων  [CPV: 30232120-1], Εκτυπωτές Laser [CPV: 30232110-8], 
Πολυμηχανήματα [CPV: 30232000-4], της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι», ότι δεν θα γίνει καμία αιτίαση, 
από μέρους του, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα και σε οποιοδήποτε βαθμό με επιχείρημα την άγνοια 
των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και ότι θα εφαρμόσει, πιστά την σύμβαση.  
- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, τελών κ.λ.π. όπως 
προβλέπεται από τον νόμο.  
- Η πληρωμή θα γίνει μετά την παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή.  
- Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου της προμήθειας ή μέρους αυτής σε 
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση. 
- Ως προς τα λοιπά θέματα της προμήθειας ισχύουν η προσφορά του αναδόχου και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 

……… διακήρυξη ( που επισυνάπτονται στην σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ). 
- Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω και αφού διαβιβάσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους ( εργοδότη και ανάδοχο ) σε τρία ( 3 ) αντίτυπα εκ 
των οποίων τα δύο ( 2 ) κατατέθηκαν στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το ένα ( 1 ) έλαβε ο ανάδοχος. Τυχόν 
παράληψη των ανωτέρων οδηγιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου- Εργολάβου καθιστά αυτόν 
αποκλειστικά υπεύθυνο των συνεπειών του νόμου. 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ/ΟΙ  ΠΙΝΑΚΑΣ/ΕΣ 

 
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’    [ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ] 
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’    [ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ] 

 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  

 
Για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Για τον προμηθευτή 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.  

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

 

Ιωάννης Χρυσουλάκης  
Ομότιμος Καθηγητής  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ε’  
 

 
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ € 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ .............................................................. 
Ημερομηνία έκδοσης ......................... 

Προς την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
ΣΤΑΘΜΟΣ ‘ΕΙΡΗΝΗ’ ΗΣΑΠ 
14121, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ ................................ για ευρώ……………….. 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως, μέχρι του ποσού των € ……………………. 
για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ. ………… ή σε περίπτωση Ένωσης για 

την Εταιρία 1) ………………. Και 2) …………………., ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών, για 
τη καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης……………. καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της για την 
προμήθεια ‘Τόνερ [CPV: 30125110-5], Μελανιών [CPV: 30192112-9], Μελανοταινιών [CPV: 
30192340-6], Εκτυπωτών Ακίδων  [CPV: 30232120-1], Εκτυπωτών Laser [CPV: 30232110-8], 
Πολυμηχανημάτων [CPV: 30232000-4]», για τις ανάγκες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι και ειδικότερα 
για την/τις Κατηγορία/ες Ειδών «………..» . 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ............................................  
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


