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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

  

Θέμα:  Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
του Δήμου Χανίων

                                             Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 

Έχοντας υπόψη:

 Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' «Δημόσιες συμβάσεις 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

 Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2021, που προβλέπει πίστωση  
στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 10-6651.002 « Προμήθεια αναλώσιμων ειδών  εκτυπωτών φωτ. και 
φαξ».   

 Την Τεχνική περιγραφή - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για την 
προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών φωτοαντιγραφικών και φαξ για τις ανάγκες του 
Δήμου Χανίων, όπως αυτή έχει συνταχτεί από την Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής.

 Το υπ΄ αριθμό  50920/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009307165 2021 10 05) Πρωτογενές αίτημα της 
Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
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 Το υπ’ αριθμό 51404/2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής.

 Την υπ’ αριθμό Α-997/2021 (ΑΔΑ : ΩΑΥΑΩΗ5-ΖΟΛ, ΑΔΑΜ: 21REQ009331863 2021 10 08) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση για 
την προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών φωτοαντιγραφικών για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

 Την υπ’ αριθμό 358/2019 (ΑΔΑ: ΨΖΡΨΩΗ5-7Μ3)  Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού 
Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 Τις  ανάγκες του Δήμου Χανίων  που επιβάλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

να καταθέσετε προσφορά  για την  προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην 
παρούσα αναλυτική πρόσκληση και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Δ/νση 
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
πρόσκλησης.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 25.793,00€ επιπλέον Φ.Π.Α.(24%) 6.190,32€, δηλαδή 
σύνολο 31.983,32€. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 30125110-5 και 30125120-8.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην μελέτη που 
συντάχθηκε από την Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας.

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, για το σύνολο της προμήθειας. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) αρκεί να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές .

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει 
κατά την ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει  το Δήμο Χανίων. 

Η προσφορά του αναδόχου θα ισχύει μέχρι το πέρας της σύμβασης.

Ο χρόνος παράδοσης για την Προμήθεια Μελανιών/Τόνερ, Drum για εκτυπωτές και φωτοτυπικά 

μηχανήματα για τις Υπηρεσίες του Δήμου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των δύο (2) εργάσιμων 

ημερών, από την ημέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής της υπηρεσίας.

Η παράδοση των υλικών μπορεί να γίνει τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Δήμος, στον χώρο 

της Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου μας, στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου με ευθύνη, 

μεριμνά και δαπάνη του προμηθευτή.

Ο Δήμος Χανίων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό.





Ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κάποιο από τα ανωτέρω είδη με άλλο ίσης αξίας σε 

περίπτωση καταστροφής ή προμήθειας νέου εκτυπωτή ή φωτοαντιγραφικού, τα οποία θα είναι συμβατό 

με τους νέους εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά.

Μαζί με την οικονομική προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει στην 
οποία θα αναφέρονται: 

1. Όλα τα προσφερόμενα είδη είναι καινούρια και σε άριστη κατάσταση. 

2. Όλα τα μελανοδοχεία παραδίδονται συσκευασμένα με αναγραφόμενες ημερομηνίες κατασκευής ή 

λήξης. 

3. Ότι θα παραδίδονται σε εσωτερική αεροστεγώς κλεισμένη συσκευασία.

4. Τα μελανοδοχεία θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία 

παραλαβής που θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ή to δελτίο αποστολής.

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

την περίοδο χρήσης τους ακατάλληλα με αποτέλεσμα :

● ποιότητα εκτύπωσης μη ισάξια του αυθεντικού

● κακή ή/και παντελή έλλειψη εκτύπωσης

● να μην αναγνωρίζονται από το μηχάνημα για το οποίο προορίζονται

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

σελίδων εκτύπωσης)

Θα αντικαθίστανται άμεσα με νέα αρίστης ποιότητας. Εάν δε, αποδειχτούν ελαττωματικά περισσότερα

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

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

χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Χανίων.

Α2. - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει εκ 
μέρους του οικονομικού φορέα η οποία θα αναφέρει ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος μου για τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 και συνεπώς δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 80 παρ.2  Ν.4412/2016)» (σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου).   

         -Υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, από 
τον/τους υπόχρεο/ους* στην οποία θα αναφέρεται ότι «ως ............................ της εταιρείας .................. 
δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος μου για τους λόγους αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και συνεπώς δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 
80 παρ.2  Ν.4412/2016)» (σε περίπτωση νομικού προσώπου).

 
* Η υποχρέωση για τα ανωτέρω αφορά:

α) στις περιπτώσεις  εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές, 





β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους 
εκπροσώπους τους.

Α3. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

Α4. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (κύριας και επικουρικής).

Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική 
ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα 
του εργοδότη.

Α5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από 
Γ.Ε.ΜΗ που να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου 
Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι  21/10/2021, ημέρα  Πέμπτη με την ένδειξη 
προς  Γραφείο Προμηθειών  προσφορά για την «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών, 
φωτοαντιγραφικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (CPV 30125110-5 και 30125120-8) 
 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.) 

Φ.ΠΑ. 
(24%) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

CANON 719H CANON i-SENSYS MFP6140 2 120 240 57,6 297,6 

HP CC364X ΗΡ P4015x 2 210 420 100,8 520,8 

HP CE740A HP LASERJET CP5225 3 120 360 86,4 446,4 

HP CE741A-CYAN HP LASERJET CP5225 3 210 630 151,2 781,2 

HP CE742A-YELLOW HP LASERJET CP5225 3 210 630 151,2 781,2 

HP CE743A-MAGENTA HP LASERJET CP5225 3 210 630 151,2 781,2 

HP CF287X HP LASERJET M506DN 34 190 6460 1550,4 8010,4 

HP CF226A HP MFP-M426fdn 20 100 2000 480 2480 

HP 950XL BLACK (CN045AE) HP OfficeJet Pro 8600 1 30 30 7,2 37,2 

HP 951XL (CN046AE) CYAN HP OfficeJet Pro 8600 3 22 66 15,84 81,84 

HP 951XL (CN047AE) MAGENTA HP OfficeJet Pro 8600 3 22 66 15,84 81,84 

HP 951XL (CN048AE) YELLOW HP OfficeJet Pro 8600 4 22 88 21,12 109,12 

HP 953XL YELLOW (F6U18AE) HP OfficeJet Pro 8715 3 22 66 15,84 81,84 

HP 953XL CYAN  (F6U16AE) HP OfficeJet Pro 8715 3 22 66 15,84 81,84 

 

http://www.chania.gr/
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HP 953XL BLACK  (L0S70AE) HP OfficeJet Pro 8715 5 32 160 38,4 198,4 

HP 730 PHOTO BLACK 300ml - 
P2V73A HP DESIGNJET T1700 4 140 560 134,4 694,4 

HP 730 MATTE BLACK 300ml - 
P2V71A HP DESIGNJET T1700 4 140 560 134,4 694,4 

HP 730 MAGENTA 300ml - P2V69A HP DESIGNJET T1700 4 140 560 134,4 694,4 

HP 730 YELLOW 300ml - P2V70A HP DESIGNJET T1700 4 140 560 134,4 694,4 

HP 730 CYAN 300ml - P2V68A HP DESIGNJET T1700 4 140 560 134,4 694,4 

HP 730 GRAY 300ml – P2V72A HP DESIGNJET T1700 2 140 280 67,2 347,2 

RICOH MP 2501 TONER (9k) 841769 RICOH MP 2501SP 8 23 184 44,16 228,16 

RICOH MP 9003SP TONER (43K) RICOH MP 9003SP 9 55 495 118,8 613,8 

HP CF289X HP LASERJET M507DN 22 225 4950 1188 6138 

Ricoh MP 2014H TONER (842135) 

RICOH IM 2702 25 33 825 198 1023 

Ricoh MP6054-OR RICOH MP-4054 7 105 735 176,4 911,4 

HP CF259X HP MFP-M428fdn 15 200 3000 720 3720 

HP 963XL Magenta (3JA28AE) HP OfficeJet Pro 9020 4 35 140 33,6 173,6 

HP 963XL Cyan (3JA27AE) HP OfficeJet Pro 9020 4 35 140 33,6 173,6 

 
HP 963XL Black (3JA30AE) HP OfficeJet Pro 9020 4 48 192 46,08 238,08 

HP 963XL Yellow (3JA29AE) HP OfficeJet Pro 9020 4 35 140 33,6 173,6 

    216 3176 25793 6190,32 31983,32 

 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
(συμπερ. ΦΠΑ) 31.983,32€ 

 
Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα είδη της 
τεχνικής έκθεσης και τις αντίστοιχες ποσότητες. 

 

Στο φάκελο της Προσφοράς θα υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 

του προσφέροντος στην οποία θα αναφέρονται: 

 

1. Όλα τα προσφερόμενα είδη είναι καινούρια και σε άριστη κατάσταση.  

2. Όλα τα μελανοδοχεία παραδίδονται συσκευασμένα με αναγραφόμενες ημερομηνίες κατασκευής ή λήξης.  
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3. Ότι θα παραδίδονται σε εσωτερική αεροστεγώς κλεισμένη συσκευασία. 

4. Τα μελανοδοχεία θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής που θα 

αναγράφεται στο τιμολόγιο ή to δελτίο αποστολής. 

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

την περίοδο χρήσης τους ακατάλληλα με αποτέλεσμα : 

● ποιότητα εκτύπωσης μη ισάξια του αυθεντικού 

● κακή ή/και παντελή έλλειψη εκτύπωσης 

● να μην αναγνωρίζονται από το μηχάνημα για το οποίο προορίζονται 

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

σελίδων εκτύπωσης) 

Θα αντικαθίστανται άμεσα με νέα αρίστης ποιότητας. Εάν δε, αποδειχτούν ελαττωματικά περισσότερα 

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

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

χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Χανίων. 

 

 

Χρόνος – Τόπος – Τρόπος παράδοσης των υλικών 
 

Ο χρόνος παράδοσης για την Προμήθεια Μελανιών/Τόνερ, Drum για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα για τις 

Υπηρεσίες του Δήμου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των δύο (2) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα της 

έγγραφης ή προφορικής εντολής της υπηρεσίας. 

Η παράδοση των υλικών μπορεί να γίνει τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Δήμος, στον χώρο της Κεντρικής 

Αποθήκης του Δήμου μας, στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου. 

Ο Δήμος Χανίων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 

Ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κάποιο από τα ανωτέρω είδη με άλλο ίσης αξίας σε περίπτωση 

καταστροφής ή προμήθειας νέου εκτυπωτή ή φωτοαντιγραφικού, τα οποία θα είναι συμβατό με τους νέους 

εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά. 

 

 

 Ο Συντάξας Η Προϊσταμένη 
  της Δ/νσης Προγραμματισμού 

  Οργάνωσης και Πληροφορικής 
 

     Φραγκιαδάκης Γεώργιος Πολυχρονάκη Σεβαστή 

ΠΕ Πληροφορικής – Μηχ/κων Η/Υ  
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