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Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ FAX  

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

 

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 185/Β). 

2. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(Φ.Ε.Κ. 19/Α). 

5. Την υπ’ αριθμό Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)  

6.  Την υπ’ αριθμό Π1/3306/03-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ΄Β/12-11-2010). 

7. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 10-6651.002 ποσού 35.000,00€. 

8. Την  υπ΄ αριθμό Α-473/2015 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης. 

9. Την υπ΄ αριθμό 64/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση διενέργειας της προμήθειας  

αναλώσιμων ειδών  εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και FAX για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Χανίων. 

10. Την υπ’ αριθμό 6858/2015 απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων. 

11. Την  υπ’ αριθμό 154/2015 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής που αφορά την έγκριση των όρων της 

διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και την ψήφιση της πίστωσης. 

12. Την υπ’ αριθμό 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων.  

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ   

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών, fax για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου Χανίων. 

 

ΆΡΘΡΟ 1
ο -

 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 28.416,00 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 

23% 6.535,68ευρώ, δηλαδή σύνολο 34.951,68 ευρώ.  
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H δα̟άνη της ̟ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό ιδίους ̟όρους και θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α 10-
6651.002 του ̟ροϋ̟ολογισµού εξόδων του οικ. έτους 2015. 

Ειδικότερα η ̟ροµήθεια αφορά τα εξής είδη :   

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 
ΤΥΠΟΣ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩ
ΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
(€) ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.) 

Φ.Π.Α. 
(23%) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α. 
(23%) 

ΓΝΗΣΙΑ TONER 

1 
Brother TN-3170 

BROTHER 
MFC8460 5 83 415 95,45 510,45 

2 
Kyocera TK-140 

KYOCERA FS-
1100 20 63 1260 289,8 1549,8 

3 
Kyocera TK-410 

KYOCERA KM 
1635/1620/2035 2 58 116 26,68 142,68 

4 
Kyocera TK-55 

KYOCERA 
FS1920 3 103 309 71,07 380,07 

5 
Kyocera TK-710 

KYOCERA 
FS9530DN 2 151 302 69,46 371,46 

6 
Kyocera TK-475 

KYOCERA FS-
6252MFP 10 83 830 190,9 1020,9 

7 Lexmark 12016SE LEXMARK E120 5 63 315 72,45 387,45 

8 
Lexmark 24016SE 

LEXMARK 
E240/E340 10 61 610 140,3 750,3 

9 Lexmark X340A11G LEXMARK X340 2 73 146 33,58 179,58 

10 
Lexmark 450A11E  

LEXMARK E450 
DN 2 100 200 46 246 

11 Lexmark 64016SE LEXMARK T640  5 160 800 184 984 

12 Lexmark T650A11 LEXMARK T652 10 130 1300 299 1599 

13 
SAM-CLT-K506L 

SAMSUNG  CLX 
6260FD MFP 2 63 126 28,98 154,98 

14 
SAM-CLT-C506L 

SASMUNG  CLX 
6260FD MFP 2 92 184 42,32 226,32 

15 
SAM-CLT-M506L 

SAMSUNG  CLX 
6260FD MFP 2 92 184 42,32 226,32 

16 
SAM-CLT-Y506L 

SAMSUNG  CLX 
6260FD MFP 2 92 184 42,32 226,32 

17 

CANON 719H 

CANON i-
SENSYS 
MFP6140 4 138 552 126,96 678,96 

18 HP Q6511X HP 2420DN 10 169,00 1690,00 388,7 2078,70 

19 HP Q7516A HP 5200 1 172,00 172,00 39,56 211,56 

20 HP Q7551X HP 3005DN  10 176,00 1760,00 404,8 2164,80 

21 HP CC364X ΗΡ P4015x 4 223,00 892,00 205,16 1097,16 

22 
HP CE740A 

HP LASERJET 
CP5225 5 111,00 555,00 127,65 682,65 
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23 
HP CE741A-CYAN 

HP LASERJET 
CP5225 4 197,00 788,00 181,24 969,24 

24 
HP CE742A-YELLOW 

HP LASERJET 
CP5225 4 197,00 788,00 181,24 969,24 

25 HP CE743A-
MAGENTA 

HP LASERJET 
CP5225 4 197,00 788,00 181,24 969,24 

26 HP CE505A HP 2035 2 65,00 130,00 29,9 159,90 

27 HP CE255X HP P3015dn 10 166,00 1660,00 381,8 2041,80 

28 HP CF280X HP PRO M401 10 127,00 1270,00 292,1 1562,10 

29 CANON FX-10 CANON L140 10 45,00 450,00 103,5 553,50 

30 
Panasonic DQ-TU10J 

PANASONIC 
Workio 8020 3 31,00 93,00 21,39 114,39 

31 
Panasonic KX-FAT92X 

PANASONIC 
KX-MB771 1 33,00 33,00 7,59 40,59 

32 
Panasonic KX-FA52X 

PANASONIC 
KX-P205 3 23,00 69,00 15,87 84,87 

33 
Panasonic UG-5545 

PANASONIC 
FAX  UF 7100 3 107,00 321,00 73,83 394,83 

34 
Panasonic KX-FAT411X 

PANASONIC 
KX-MB2025 20 33,00 660,00 151,8 811,80 

35 
Panasonic UG-3221 

PANASONIC UF 
490 5 63,00 315,00 72,45 387,45 

36 
Samsung ML-D2850A 

SAMSUNG 
ML2850 3 69,00 207,00 47,61 254,61 

37 
Samsung SCX-4216D3 

SAMSUNG SF-
560 2 68,00 136,00 31,28 167,28 

38 
XEROX 3100 (4.000p) 

XEROX PHASER 
3100 MFP 1 76,00 76,00 17,48 93,48 

39 
RICOH Type-6210D 

Afficio MP 7500 
Rex Potary 25 55,00 1375,00 316,25 1691,25 

40 UTAX CD1040 UTAX CD1040 2 116,00 232,00 53,36 285,36 

41 
KONICA MINOLTA 
BIZHUB 750 

KONICA 
MINOLTA 
TN710 2 76,00 152,00 34,96 186,96 

42 
Sharp AR-020T 

SHARP AR 
5520N 4 48,00 192,00 44,16 236,16 

43 Sharp AR-168T SHARP AR-M155 2 32,00 64,00 14,72 78,72 

ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ (INK) 

44 Lexmark 32 (18CX032) LEXMARK X7350 2 29,00 58,00 13,34 71,34 

45 Lexmark 33 (18CX033) LEXMARK X7350 2 29,00 58,00 13,34 71,34 

46 Lexmark 100 B 
(14N0820E) LEXMARK S400 5 16,50 82,50 18,975 101,48 

47 Lexmark 100 C 
(14N0900E) LEXMARK S400 5 10,50 52,50 12,075 64,58 

48 Lexmark 100 M 
(14N0901E) LEXMARK S400 5 10,50 52,50 12,075 64,58 

49 Lexmark 100 Y 
(14N0902E) LEXMARK S400 5 10,50 52,50 12,075 64,58 
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50 Canon PG-512 
(2969B001) CANON MX 320 5 16,00 80,00 18,4 98,40 

51 Canon CL-513 
(2971B001) CANON MX 320 5 21,00 105,00 24,15 129,15 

52 Canon PG-50 
(0616B001) CANON MX300 4 29,00 116,00 26,68 142,68 

53 Canon CL-51 
(0618B001) CANON MX300 4 29,00 116,00 26,68 142,68 

54 
HP 10B (C4844AE) 

HP K850 , CP 
1700 2 30,00 60,00 13,8 73,80 

55 
HP 11C (C4836AE) 

HP K850 , CP 
1700 2 31,00 62,00 14,26 76,26 

56 
HP 11M (C4837AE) 

HP K850 , CP 
1700 2 31,00 62,00 14,26 76,26 

57 
HP 11Y (C4838AE) 

HP K850 , CP 
1700 2 31,00 62,00 14,26 76,26 

58 HP 21B (C9351AE) HP F4180 2 11,50 23,00 5,29 28,29 

59 HP 22C (C9352AE) HP F4180 2 11,50 23,00 5,29 28,29 

60 HP 339B (C8767EE) HP K7100 2 29,00 58,00 13,34 71,34 

61 HP 344C (C9363EE) HP K7100 2 35,00 70,00 16,1 86,10 

62 

HP 45B (51645AE) 

HP 1125C & HP 
990 & 1280 & 
6122 2 27,00 54,00 12,42 66,42 

63 
HP 78C (C6578AE) 

HP 990 & 1280 & 
6122 2 30,00 60,00 13,8 73,80 

64 
HP 88B (C9385AE) 

HP OfficeJet Pro 
K550 2 17,00 34,00 7,82 41,82 

65 
HP 88C (C9386AE) 

HP OfficeJet Pro 
K550 2 13,00 26,00 5,98 31,98 

66 
HP 88Μ (C9387AE) 

HP OfficeJet Pro 
K550 2 13,00 26,00 5,98 31,98 

67 
HP 88Υ (C9388AE) 

HP OfficeJet Pro 
K550 2 13,00 26,00 5,98 31,98 

68 
HP 72C (C9371A) 

HP Designjet 
T1100ps 2 57,00 114,00 26,22 140,22 

69 
HP 72M (C9372A) 

HP Designjet 
T1100ps 2 57,00 114,00 26,22 140,22 

70 
HP 72Y (C9373A) 

HP Designjet 
T1100ps 2 57,00 114,00 26,22 140,22 

71 
HP 72GREY (C9374A) 

HP Designjet 
T1100ps 2 57,00 114,00 26,22 140,22 

72 HP 72 PH.BLACK 
(C9370A) 

HP Designjet 
T1100ps 2 57,00 114,00 26,22 140,22 

73 HP 72 MATTE BLACK 
(C9403A) 

HP Designjet 
T1100ps 2 57,00 114,00 26,22 140,22 

74 
HP 80B (C4871A) 

HP Designjet 
1050C 2 122,00 244,00 56,12 300,12 

75 
HP 80C (C4846A) 

HP Designjet 
1050C 2 122,00 244,00 56,12 300,12 
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76 
HP 80M (C4847A) 

HP Designjet 
1050C 2 122,00 244,00 56,12 300,12 

77 
HP 80Y (C4848A) 

HP Designjet 
1050C 2 122,00 244,00 56,12 300,12 

78 HP 27 (C8727AE) HP DeskJet3845 1 17,00 17,00 3,91 20,91 

79 HP 28 (C8728AE) HP DeskJet3845 1 19,00 19,00 4,37 23,37 

80 HP 920XL BL 
(CD975AE) HP 6500 5 21,00 105,00 24,15 129,15 

81 HP 920XL Cyan 
(CD972AE) HP 6500 5 9,00 45,00 10,35 55,35 

82 HP 920XL Yellow 
(CD974AE) HP 6500 5 9,00 45,00 10,35 55,35 

83 HP 920XL Magenta 
(CD973AE) HP 6500 5 9,00 45,00 10,35 55,35 

84 
HP 950XL (CN045AE) 

HP OfficeJet Pro 
8600 10 24,00 240,00 55,2 295,20 

85 HP 951XL (CN046AE) 
CYAN 

HP OfficeJet Pro 
8600 10 19,00 190,00 43,7 233,70 

86 HP 951XL (CN047AE) 
MAGENTA 

HP OfficeJet Pro 
8600 10 19,00 190,00 43,7 233,70 

87 HP 951XL (CN048AE) 
YELLOW 

HP OfficeJet Pro 
8600 10 19,00 190,00 43,7 233,70 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ TONER 

88 HP CE505A HP P2055DN 25 15,00 375,00 86,25 461,25 

89 HP Q2612A HP 1020 20 10,00 200,00 46 246,00 

90 HP Q2613A HP 1300 15 18,00 270,00 62,1 332,10 

91 HP C7115A HP 1200 5 18,00 90,00 20,7 110,70 

92 HP CB436A HP 1505 5 18,00 90,00 20,7 110,70 

93 HP Q5949A HP 1320 15 15,00 225,00 51,75 276,75 

94 
HP Q7553A 

HP 2015 & HP 
M2727NF  20 15,00 300,00 69 369,00 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα για ένα η περισσότερα είδη αλλά και για το 

σύνολο των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω.  

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλες τις ποσότητες κάθε είδους που συμμετέχουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 - Συμβατικά Τεύχη 

Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:  

α) Η παρούσα διακήρυξη. 

β)Τεχνικές  Προδιαγραφές. 

 

Άρθρο 3
ο
 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την απόφαση της Οικονομικής  

Επιτροπής του Δήμου Χανίων. 
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Άρθρο 4
ο
- Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά στις 10/03/2015 

ημέρα Τρίτη και από ώρα 11,00 π.μ. έως 11,30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  

επιτροπής διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 5
ο
- Δεκτοί στο Διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, 

εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 6
ο
- Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την ανωτέρω προθεσμία, 

συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού : 

α.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σ΄αυτό. 

β. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή αντίγραφο αυτής που θα συνοδεύεται με 

υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων. 

γ. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση 
γνησίου υ̟ογραφής, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει ότι :  

- έλαβαν  γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται  πλήρως, όπως και 

των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ , περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 120 ημερών και ότι η 

προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί 

λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του 

δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

δ. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση 
γνησίου υ̟ογραφής, που θα αναφέρει 

-ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή, ότι σε 

περίπτωση καταστροφής ή προμήθειας νέου εκτυπωτή, fax, φωτοαντιγραφικού θα  αντικαταστήσει τα 

συγκεκριμένα αναλώσιμα με άλλα ίσης αξίας, τα οποία θα είναι  συμβατά με τους νέους εκτυπωτές, fax, 

φωτοαντιγραφικά.   

- ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε 

πρόβλημα στη χρησιμοποίηση του από τον Δήμο Χανίων, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση του 

με άλλο καλύτερης ποιότητας. 

ε. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση 
γνησίου υ̟ογραφής, ισχύει µονό για τα γνήσια µελάνια, ό̟ου θα βεβαιώνεται η γνησιότητα τους.  

στ. Για τα γνήσια μελάνια θα παρέχεται εγγύηση ποιότητας 60 ημερών και σε περίπτωση προβληματικής 

λειτουργίας θα γίνεται άμεση αντικατάσταση του αναλώσιμου με νέο.   

 

Οι υ̟εύθυνες δηλώσεις ̟ρέ̟ει να φέρουν ηµεροµηνία ίδια µε την ηµεροµηνία κατάθεσης της 
̟ροσφοράς στην ε̟ιτρο̟ή ή της α̟οστολής µε ταχυδροµική υ̟ηρεσίας.  

 

στ. Εφόσον οι ̟ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι̟ρόσω̟ο τους, υ̟οβάλλουν µαζί µε την 
̟ροσφορά συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υ̟ογραφής του εκ̟ροσω̟ούµενου α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αρµόδια αρχή. 
 
ζ. Σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου είναι α̟αραίτητο να υ̟οβληθούν µε τη ̟ρόσφορα και τα κατά 
̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης. 
 

• Οι συνεταιρισµοί οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, ό̟ως τρο̟ο̟οιηµένο 
ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένων. 
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• Οι Ο.Ε, Ε.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 
τρο̟ο̟οιήσεων του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων ̟ου φέρουν την  σφραγίδα του 
Γ.Ε.Μ.Η. 

 

• Οι Ι.Κ.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τρο̟ο̟οιήσεων 
του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων ̟ου φέρουν την  σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η. 

 

• Οι Ε.Π.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τρο̟ο̟οιήσεων 
του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων ̟ου φέρουν την  σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η., µαζί µε τα 
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).. 

 

• Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος σήµερα εναρµονισµένου σε ενιαίο  
κείµενο µετά την τελευταία τρο̟ο̟οίηση καταστατικού, ό̟ως έχει κατατεθεί στην αρµόδια 
διοικητική αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.), µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα ο̟οία έχουν 
δηµοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τρο̟ο̟οιήσεις του καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ 
(τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε)  στο ο̟οίο έχει δηµοσιευτεί η συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Πρακτικό ∆.Σ. ̟ερί έγκρισης συµµετοχής και εκ̟ροσώ̟ησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. 

 

• Σε όσες ̟ερι̟τώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας αρκεί η ̟ροσκόµιση 
ανακοίνωσης της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την υ̟οβολή ̟ρος καταχώριση 
των σχετικών στοιχείων στο Ειρηνοδικείο ή Γ.Ε.Μ.Η., µαζι µε τα στοιχεία αυτά.    

 
 

Για  όλες  τις  ̟ιο  ̟άνω  ̟ερι̟τώσεις  θα  ̟ρέ̟ει  ε̟ίσης  να  υ̟οβληθεί  και ̟ρόσφατη  (τελευταίου  
τριµήνου) βεβαίωση  της  αρµόδιας  κατά  ̟ερί̟τωση διοικητικής αρχής (Γ.Ε.ΜΗ.), για Ο.Ε, Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε, 
Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ή  δικαστικής  αρχής (ειρηνοδικείο), για συνεταιρισµούς,  α̟ό  την  ο̟οία  να  
̟ροκύ̟τουν  οι  τυχόν µεταβολές ̟ου έχουν ε̟έλθει στο νοµικό ̟ρόσω̟ο για Ο.Ε, Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., 
Α.Ε. και συνεταιρισµούς  και τα όργανα διοίκησης για Α.Ε.. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. 
καλύ̟τει µέρος του χρόνου ζωής του νοµικού ̟ροσώ̟ου, να ̟ροσκοµιστεί και η βεβαίωση της ̟ρώην 
αρµόδιας κατά ̟ερί̟τωση διοικητικής αρχής ή  δικαστικής  αρχής για τον υ̟όλοι̟ο χρόνο. 

 
 

Εάν σε κά̟οια χώρα δεν εκδίδονται τα ̟αρα̟άνω ̟ιστο̟οιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύ̟τουν όλες τις 
̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις, µ̟ορούν να αντικατασταθούν α̟ό ένορκη βεβαίωση του ̟ροµηθευτή ̟ου 
γίνεται ενώ̟ιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.  
Για τους ̟ροµηθευτές, ̟ου στη χώρα τους δεν ̟ροβλέ̟εται α̟ό το νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή µ̟ορεί 
να αντικατασταθεί µε υ̟εύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υ̟ογραφής του 
δηλούντος. 
 
Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση από τον δικηγορικό σύλλογο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η υ̟οχρέωση 
υ̟οβολής ̟ρωτοτύ̟ων ή ε̟ικυρωµένων αντιγράφων  των εγγράφων ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό τις δηµόσιες υ̟ηρεσίες 
και τους φορείς ̟ου υ̟άγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση”. 

Συνε̟ώς γίνονται α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων εγγράφων ̟ου εκδόθηκαν α̟ό 
τις υ̟ηρεσίες και τους φορείς της ̟ερ. α, ̟αραγρ. 2, άρθρου 11 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας ή 
των ακριβών αντιγράφων τους. 

Αντίστοιχα, γίνονται α̟οδεκτά τα α̟λά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα 
έγγραφα αυτά έχουν ε̟ικυρωθεί αρχικά α̟ό δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό τα 
̟ρωτότυ̟α όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση α̟ό τις υ̟ηρεσίες και τους φορείς ̟ου 
εµ̟ί̟τουν στη ρύθµιση. 
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Ε̟ίσης γίνονται α̟οδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδα̟ών εγγράφων, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι 
τα έγγραφα αυτά έχουν ε̟ικυρωθεί ̟ρωτίστως α̟ό δικηγόρο.  

Περαιτέρω, µε τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υ̟οβολή α̟λών αντιγράφων εγγράφων, 
συνοδευόµενων α̟ό την υ̟εύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986, στην ο̟οία ο ενδιαφερόµενος βεβαίωνε 
την ακρίβεια των στοιχείων.  

Ωστόσο, ο ∆ήµος Χανίων οφείλει να διενεργεί δειγµατολη̟τικό έλεγχο, ανά τρίµηνο, σε ̟οσοστό 
τουλάχιστον ̟έντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων ̟ου έχουν κατατεθεί. Και τούτο 
ε̟ειδή η υ̟οβολή α̟λών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο ̟λαίσιο µιας διοικητικής ή άλλης 
διαδικασίας, ε̟έχει θέση υ̟εύθυνης δήλωσης του ̟ολίτη ή της ε̟ιχείρησης, ̟ερί της ακρίβειας και 
εγκυρότητας των υ̟οβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά µε την υ̟εύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986. 

Ως εκ τούτου, 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 ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 

 

Ο ∆ήµος Χανίων ε̟ιφυλάσσεται να ζητήσει ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα δικαιολογητικά ̟ου αναφέρονται στο 
άρθρο 7 και 9, ̟αρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 

 

 

Άρθρο 7
ο   

Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές Προσφορές. 

Εναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 8
ο
-Τεχνικές προδιαγραφές.  

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις  προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική 

περιγραφή και οι οποίες αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

 

Άρθρο 9
ο
- Εγγυητικές επιστολές    

 

1.Φορείς έκδοσης εγγυήσεων 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ̟ορίου, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α' 
139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.  
Μ̟ορούν, ε̟ίσης, να εκδίδονται α̟ό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να ̟αρέχονται µε γραµµάτιο 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ̟αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
̟οσού. (άρθρο 157 ̟αρ.4 του Ν.4281/2014)  

 

2.Εγγυήση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Ο ̟ροµηθευτής  στον ο̟οίο θα γίνει η κατακύρωση της ̟ροµήθειας, υ̟οχρεούται να καταθέσει κατά την 
υ̟ογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ̟οσό ίσο µε το 5% της συνολικής συµβατικής 
αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει στην ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων 
της σύµβασης, ό̟ως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014) 

 

Άρθρο 10
ο 

-Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα (εκτός τυχόν τεχνικών φυλλαδίων/εγχειριδίων ή/και 

διαφημιστικών φυλλαδίων) με ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ 

αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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β) ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

γ) ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης 

δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

ε) τα στοιχεία του αποστολέα  

Προσφορές  που  υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.  

Μέσα στον φάκελο προσφοράς  τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού  : 

Α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά , κ.τ.λ. . 

Β) καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον φάκελο αυτό θα 

περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου σε δύο (2) αντίγραφα. Στην τιμή θα  περιλαμβάνονται 

όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση στον τόπο και με τρόπο που προβλέπεται 

στην παρούσα διακήρυξη. Απ' έξω ο φάκελος θα γράφει ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με 

εκείνα του φακέλου των δικαιολογητικών. 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους 

τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από 

εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 

 

Άρθρο 11
ο
- Περιεχόμενο των Τιμών 

 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ολη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και 

θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων σε 

χώρο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής του Δήμου.  

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής: 

α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ. 

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν 

κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο. 

 

Άρθρο 12
ο
-Κατάθεση  Προσφορών 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός Κυδωνίας, αριθμός 29, Τ.Κ. 73135 

Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας μέχρι και 

την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να 

αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής. Οι ταχυδρομικές προσφορές παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμών με απόδειξη μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού.  

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας 

που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 

προαναφερόμενη διαδικασία. 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού και από ώρα 11,00 π.μ. μέχρι 11,30 π.μ.(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)  

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

 

 

Άρθρο 13
ο
 -Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το οποίο 

υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες 

με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Άρθρο 14
ο
 -Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση των  ̟ροσφορών θα γίνει α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου. Ανάδοχος της 
̟ροµήθειας  κηρύσσεται  αυτός ̟ου θα ̟ροσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος και η  ̟ροσφορά του 
είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών. 

Εάν ̟ερισσότεροι του ενός ̟ροσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους.  

 

Άρθρο 15
ο
 - Προθεσμία-Τόπος  Παραδόσεως 

Τα είδη  θα παραδοθούν τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου μετά από υπόδειξη του 

αρμόδιου τμήματος. Ο χρόνος παράδοσης για όλα τα αναλώσιμα δεν   πρέπει να υπερβαίνει τις  48 ώρες (2 

εργάσιμες ημέρες) μετά από την παραγγελία του αρμόδιου Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών του Δήμου Χανίων. Όλα τα αναλώσιμα θα παραδίδονται σε σφραγισμένη συσκευασία εντός 

ειδικής κούτας.   

 

Άρθρο 16
ο
 

Ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση καταστροφής ή προμήθειας νέου εκτυπωτή, fax, 

φωτοαντιγραφικού  να ζητήσει την αντικατάσταση μέρους των αναλώσιμων ειδών με άλλα ίσης αξίας, τα οποία 

θα είναι  συμβατά με τους νέους εκτυπωτές, fax, φωτοαντιγραφικά. 

 

Άρθρο 17
ο
 - Λοιπά στοιχειά 

Ο Δήμος Χανίων δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό 

ποσότητες των ειδών. 

 

                  Άρθρο 18
ο
 - Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή 

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από 

μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών μετά από κάθε παράδοση του. 

 

Άρθρο 19
ο 

-Πληρωμή 

Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται μέσα σε χρόνο 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και την 

ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών. 

Εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του 

ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ημέρες 

μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

Άρθρο 20
ο
- Επανάληψη Διαγωνισμού 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για τον Δήμο, ο 

διαγωνισμός μπορεί  να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά από νεότερη πρόσκληση, 

αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. 

Επίσης ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε 

οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι΄αυτόν. 
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Άρθρο 21
ο 

- Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης, οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες 

οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

Άρθρο 22
ο
- Νομικό Πλαίσιο  

 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 2286/95 

και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν.  

                                                           

Άρθρο 23
ο
-Δημοσίευση   

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες κατά τα νόμιμα καθώς και στο website του Δήμου 

Χανίων www.chania.gr, και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

 

Άρθρο 24
ο
- Πληροφορίες 

Την παρούσα θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων δ/νση 

Κυδωνίας 29 Χανιά τηλ. 28213 41760  ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr. 

 

 

 

Χανιά    16/02/2015 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 


