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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ          04/04/2011 
∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Τµήµα Προµηθειών                          
                                                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 15182/1842 
Ταχ. ∆/νση :     Χαϊνά 93                        
Ταχ. Κωδ.:       34100, Χαλκίδα              
FAX :               2221036073      
Πληροφορίες:  Π. Συρµακέζη 
Τηλέφωνο:      2221353725-6 
Email:             sirmakezi.p@naevias.gr 

 
 
ΘΕΜΑ : ∆ιακήρυξη ανοικτού τακτικού µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας 
Γραφικής ύλης – Υλικών εκτύπωσης – Φωτοτυπικού Χαρτιού για την 
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των ∆/νσεων 
Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης του νοµού, κατά το έτος 2011. 
                                                                                                                                                                                                                                           

 
ΑΠΟΦΑΣΗ - ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

     Έχοντας υπόψη:   
 
1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/95) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα 
και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 
2. .Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/07) « Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου». 
 3.Την µε αριθ. πρωτ. 35130/739/9-8-2010Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών 
«Περί αύξησης και ορισµού σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 
παρ.1 του Ν. 2362/95   ΦΕΚ 247 Α».  
4.Του άρθρου 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α΄/22-3-94 ) σχετικά µε την 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις  
5. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/95) «Περί Λογιστικού Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
6. Του Ν.1642/86 περί Φ.Π.Α. 
7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
9. Το Π.∆. 148/2010 (ΦΕΚ 241/τ Ά/27-12-2010) Οργανισµός της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 
10.  Τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στα 
αναγραφόµενα στο θέµα είδη 
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11. Την 14/24.12.2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου για την 
έγκριση του εν θέµατι διαγωνισµού (Πρακτικό Νο 2) 
12. Την 84/9.3.2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Πρακτικό Νο 5)                                                                                                                     
 
 
 
 
                                              

   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 
 
Ανοικτό   Τακτικό  Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια:  Γραφικής 
Ύλης- Υλικών εκτύπωσης – Φωτοτυπικού Χαρτιού για την κάλυψη των 
αναγκών των Υπηρεσιών της Ν.Α. Ευβοίας και των ∆/νσεων Α/θµιας και 
Β/θµιας εκπαίδευσης του νοµού κατά το έτος 2011 όπως αναφέρονται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ και των τεχνικών προδιαγραφών του φωτοτυπικού 
χαρτιού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆) που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος  της 
διακήρυξης  µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
 ∆ίνεται το δικαίωµα υποβολής προσφοράς είτε και για τα τέσσερα (4) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, είτε για το καθένα χωριστά.  Ωστόσο δεν υπάρχει η 
δυνατότητα επί ποινή αποκλεισµού υποβολής προσφοράς για µέρος µόνο 
των ζητούµενων ειδών από κάθε ένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
          Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 10/05/2011  ηµέρα Τρίτη και ώρα           
11.00  π.µ. στο γραφείο 305, στον 3ο όροφο  του  Μεγάρου της Περιφ 
Ενότητας  Ευβοίας, ενώπιον της Επιτροπής που θα συγκροτηθεί  για το 
σκοπό αυτό.  
 Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη επανάληψης του διαγωνισµού 
αυτός θα διενεργηθεί στις  17/05/2011 στο ίδιο µέρος, την ίδια ώρα µε τους 
ίδιους όρους. 
 Οι φάκελοι µε τα δικαιολογητικά θα ανοιχτούν την ίδια µέρα ενώπιον 
όλων όσων συµµετέχουν. 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία είναι 
εκπρόθεσµες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται.  

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του διαγωνισµού είναι 
95.000,00Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ. 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (κατάσταση 
ειδών γραφικής ύλης) 25.000,00 Ευρώ, για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
(προµήθεια µελανιών για εκτυπωτές και φαξ) είναι 40.000,00 Ευρώ, για 
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (προµήθεια µελανιών φωτοτυπικών µηχανηµάτων) 
είναι 10.000,00ευρώ και για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ (φωτοτυπικό χαρτί – 
τεχνικές προδιαγραφές) είναι 20.000,00 ευρώ. 

Η περίληψη της παρούσας να δηµοσιευτεί σε µία (1) τοπική εφηµερίδα, 
στην εφηµερίδα Γενική ∆ηµοπρασιών και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
να αποσταλεί στα Επιµελητήρια, στον EOMMEX και να αναρτηθεί στον 
Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. 

Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προκήρυξης αποτελεί το σχέδιο 
Σύµβασης που επισυνάπτεται καθώς και τα Παραρτήµατα Α, Β, Γ και ∆. 

Μειοδότης θεωρείται αυτός που έχει τη χαµηλότερη τιµή στα 
περισσότερα είδη του εκάστοτε Παραρτήµατος.  

                         
1) ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: 
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α) Όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα. 
β) Συνεταιρισµοί. 
γ) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 

 
 
 
 

2) ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι [120] εκατόν είκοσι ηµέρες, 
προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, 
και της εγγύησης συµµετοχής είναι [150] εκατόν πενήντα ηµέρες τουλάχιστον, 
δηλαδή ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.   
Προσφορά ή εγγυητική επιστολή που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
3) ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν, µαζί µε την 
προσφορά τους, τα εξής: 
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό:  
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 
Τράπεζας ή από Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και δανείων. Η 
εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι 5% επί της προϋπολογιζόµενης 
αξίας των ειδών µε Φ.Π.Α.  
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για κάποιο µόνο από τα Παραρτήµατα 
προσκοµίζεται εγγυητική ίση µε το 5% επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του 
εκάστοτε Παραρτήµατος µε Φ.Π.Α.  
Προσφορά χωρίς την Εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα Εγγύηση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, µε 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ηµεροµηνία, την 
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς και στην οποία θα αναγράφονται: 
α. Τα στοιχεία του διαγωνισµού & 
β. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους 

• ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα 
της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆. 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. 

• ∆εν τελούν το τελευταίο εξάµηνο υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 
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• Είναι ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

• Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο . 
• ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε 

ισχύει η ειδική εκκαθάριση του νόµου 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει 
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 
και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις( µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και αναλαµβάνεται η 
υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών που θα απαιτηθούν προκειµένου να αποδείξουν τα ανωτέρω.  
4. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν  στους διαγωνισµούς µε 
αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί την προσφορά παραστατικό 
εκπροσώπησης. Γενικότερα οποιαδήποτε παραστατικά είναι απαραίτητα  
προκειµένου να γίνει σαφής στην επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού η νοµική µορφή της εταιρίας, η διοίκησή της και η 
εκπροσώπησή της στον διαγωνισµό. 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 
118/07 και κατά το άρθρο 5 της παρούσης, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν 
οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο στην επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού  τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία   που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ, 6 του Π.∆. 118/07. 
 
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν είναι τα κατωτέρω: 
 
α) ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  
1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι 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. 
2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής , έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 
3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει κατά την ηµεροµηνία της άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ότι είναι 
ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
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4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους 
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν 
να  παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  
 
 
β) ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από 
το οποίο να προκύπτει ότι 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.  
 
2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την  
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 
 
3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει κατά την ηµεροµηνία της άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ότι είναι 
ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 
4) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
γ) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
 
1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων[α] & [β] ανωτέρω και 
επιπλέον : 
2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 
του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του νόµου 
1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής η ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις( µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα). 
3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για 
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο 
και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα 
ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
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δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 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.  
4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών το πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση και το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδονται από την αρµόδια 
υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών 
της οποίας είναι εγγεγραµµένοι η συµµετάσχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε. 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920 
,όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του νόµου 
1892/1990,όπως εκάστοτε ισχύει από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της 
Ανωνύµου Εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών 
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 
 
δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
1)  Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο  
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του διοικητικού του Συµβουλίου 
δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 
118/2007. 
 
2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς 
συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, 
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς αντίστοιχα και της 
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007  
3)  Βεβαίωση αρµόδιας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 
1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην Ένωση. Η υποβαλλόµενη προσφορά της Ένωσης 
προµηθευτών θα υπογράφεται είτε από όλους τους προµηθευτές που 
αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους 
διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά, 
βεβαίωση εκπροσώπησης. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν µε 
την προσφορά: Σε περίπτωση επαναλήψεως του διαγωνισµού, τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στον αρχικό διαγωνισµό, επιτρέπεται να 
χρησιµοποιηθούν εφόσον ισχύουν. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν 
στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης. 
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4) ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται απαραίτητα σε δύο (2) αντίγραφα µέσα σε 
καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: 
            α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 
            β) Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισµού: 
            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΥΒΟΙΑΣ 
            ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
            Λ. ΧΑΪΝΑ 93 
            γ) Ο αριθµός της διακήρυξης 
            δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
            ε) Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (επωνυµία και ∆/νση).       
 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν 
κλειστές δακτυλογραφηµένες προσφορές, υποχρεωτικά στην Ελληνική 
γλώσσα, σε φάκελο, σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες: 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα κατά το 
στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε 
την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»και κατατίθενται στην περίπτωση που ο 
ενδιαφερόµενος συµµετέχει για την προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού . Τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη µόνο 
τιµή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της 
τεχνικής συγκεκριµένα µόνο για την  προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού  , 
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ΄ έναν νέο 
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και 
παραδίδεται στην Υπηρεσία. Η Επιτροπή του διαγωνισµού θα αποφασίσει την 
ηµεροµηνία και την ώρα που θα γίνει η αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών µετά από πρόσκληση στους υποψηφίους που δικαιούνται να 
παρευρίσκονται σ αυτήν την διαδικασία. Oι συµµετέχοντες προµηθευτές είναι 
υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν δείγµα του προσφερόµενου υλικού αν αυτό 
κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή. 
 

5) ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού µέχρι και την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε 
τρόπο και θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη µε την απαραίτητη 
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προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται µέχρι και την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού µε ευθύνη του προσφέροντος 
. 

∆εν λαµβάνονται υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά την 
καθορισµένη ηµεροµηνία  ή ενώ ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα δεν ήλθαν την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  Οι προσφορές αυτές 
επιστρέφονται στους προσφέροντες. 
 
 

6) ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις µόνο 

εγγράφως από την Π.Ε. Ευβοίας στο fax: 2221036073 έως και πέντε (5) 
ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, οι απαντήσεις θα 
κοινοποιηθούν σε όλους όσους έλαβαν τεύχος διακήρυξης. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καµία 
διευκρίνιση τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
προσφοράς δεν γίνεται δεκτή.  Η  Επιτροπή διενέργειας έχει το δικαίωµα και 
αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον προµηθευτή την παροχή 
διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του.  Στην 
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 
προµηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι προµηθευτές οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν 
καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται 
στη διακήρυξη αυτή και που κατά την εκτίµηση τους κρίνονται ουσιώδεις.   
            

7) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και µε ποινή 
αποκλεισµού από εγγύηση συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει το 5%της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.  

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σ’ αυτόν ή σε αυτούς στους 
οποίους κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός µετά την κατάθεση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης ενώ στους λοιπούς προµηθευτές µέσα σε (5) εργάσιµες 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα 
µετά  την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο µειοδότης είναι 
υποχρεωµένος να καταθέσει (πριν την υπογραφή της σύµβασης ) εγγυητική 
επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ και θα έχει χρόνο ισχύος ένα χρόνο και µέχρι την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των ειδών από την αρµόδια 
επιτροπή παραλαβής.  

                                    
8) ΤΙΜΕΣ 

 
Στην οικονοµική προσφορά πρέπει να αναφέρονται  οι τιµές των ειδών που 
αναγράφονται στα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ,∆. 

Στις τιµές δεν θα συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 
Μειοδότης θεωρείται αυτός που έχει τη χαµηλότερη τιµή στα 

περισσότερα είδη του εκάστοτε Παραρτήµατος.  
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ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

∆ΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ 
ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής ΘΑ 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ. 

Οι νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 

                     
9) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά µε ευθύνη και 

έξοδα του προµηθευτή µέσα στο συµβατικό χρόνο παράδοσης  στον 
αποθηκευτικό χώρο της Π.Ε. και σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο 
αποθήκης στην εκάστοτε ενδιαφερόµενη Υπηρεσία  της  
           Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 2 ηµέρες το 
αργότερο από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης. 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή παραλαβής. 
Τα υλικά που  δε θα πληρούν  τις προδιαγραφές θα κρίνονται απορριπτέα και  
ο προµηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει. 

 
 
Σε κάθε περίπτωση µη τήρησης των όρων της σύµβασης ως προς το 

χρόνο παράδοσης ισχύουν οι περί Κρατικών Προµηθειών διατάξεις. 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο 

µέχρι του 1/2 αυτού µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων της  Π.Ε. Ευβοίας για την 
επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (Αρθρο 26 του Κ.Π.∆.). 

 
 

10) ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η πληρωµή της αξίας των υλικών θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% 

της αξίας τους, µε την έκδοση  των σχετικών τιµολογίων, µετά τη διαδικασία 
παράδοσης και παραλαβής για κάθε τµηµατική παραγγελία. 

Όλες οι προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 

 
                          11)ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα 

λαµβάνεται υπόψη και η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε 
προµηθευτή. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα Κατακύρωσης του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού για µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα της παραπάνω 
προµήθειας  µέχρι του ποσοστού 30%. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα επαύξησης της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης µέχρι του ποσοστού 10%. 

 
12) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης ο προµηθευτής 

υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
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κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύµβασης, 
προσκοµίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης    η οποία αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% επί της  συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών 
που θα κατακυρωθούν, διαφορετικά κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος.   

 
Η ισχύς της σύµβασης είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως 

31-12-2011. Η Π.Ε. Ευβοίας έχει το δικαίωµα παράτασης της χρονικής 
διάρκειας της σύµβασης για δύο (2) ακόµη µήνες από τη λήξη της ισχύος της, 
χωρίς να απαιτείται συγκατάθεση του προµηθευτή. 
    

 
 

13) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

Ενστάσεις υποβάλλονται µε την διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 15 του Π.∆.118/2007 και προσφυγές σύµφωνα µε τον Ν. 2522/97. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται 
παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί της 
εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας των υπό προµήθεια 
ειδών, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων 
(1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ, σύµφωνα µε 
την παρ. 6 του Π.∆. του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007.  

Αντίτυπα της διακήρυξης αυτής, καθώς και σχετικές πληροφορίες 
µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να ζητούν όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού από το 
γραφείο 305 της Π.Ε. Ευβοίας, τηλ. 2221 3 53725-6. 

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν 
οι διατάξεις περί προµηθειών των Ν.Π.∆.∆. καθώς και οι διατάξεις του Ν. 
2286/95 και του Π.∆. 118/2007   
 
 
                                                                Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 
 
 
          



 11
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

 

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ    ΜΟΝΑ∆Α  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 ΚΛΑΣΕΡ F/S 8-34 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ (1) 

2 ΚΛΑΣΕΡ Α4 8-32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ (1) 

3 ΚΛΑΣΕΡ Α4 4-32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ (1) 

4 ΚΛΑΣΕΡ Α4 8-31/45 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ή FIBER ΤΕΜ (1) 

5 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟ ΤΕΜ (1) 

6 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΓΚΡΙ ΤΕΜ (1) 

7 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΑΝΕΥ ΠΕΡΥΓΙΩΝ ΤΕΜ (1) 

8 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜ (1) 

9 ΝΤΟΣΙΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣΠΑΝ ΤΕΜ (1) 

10 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ∆ΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ Α4 100 ΤΕΜ ΤΕΜ (100) 

11 ΚΟΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΡΙΓΕ ∆ΕΣΜΙ∆Α 400 Φ ΤΕΜ (400) 

12 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 123 ΤΕΜ (1000) 

13 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 133 ΤΕΜ (1000) 

14 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 23Χ32 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΤΕΜ (1000) 

15 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 26Χ35 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΤΕΜ (1000) 

16 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 31Χ41 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΤΕΜ (1000) 

17 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ INDEX ΚΟΥΤΙ (1) 

18 ΣΤΥΛΟ BIC ΜΠΛΕ ΤΕΜ (1) 

19 ΣΤΥΛΟ PILOT BRGP-10R-F-R ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜ (1) 

20 ΣΤΥΛΟ PILOT BPS-GP-F-R 0.7 ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜ (1) 

21 ΣΤΥΛΟ STAEDTLER STICK 430F ΜΠΛΕ- ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜ (1) 

22 ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ PILOT V BALL GRIP 0.5 ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ (1) 

23 ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ PILOT V BALL GRIP 0.7 ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ (1) 

24 ΜΟΛΥΒΙ STAEDTLER HB 2 ΤΕΜ (1) 

25 ΜΟΛΥΒΙ PILOT 0.5 H-185-SL-SG ΤΕΜ (1) 

26 ΜΥΤΕΣ FABER-CASTELL SUPER-POLYMER 0.5 ΤΕΜ (1) 

27 ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ BLANCO SET PELIKAN-PRITT ΤΕΜ (1) 
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28 ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ BLANCO ΜΟΝΟ PELIKAN-PRITT ΤΕΜ (1) 

29 ∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ PELIKAN-PRITT ΤΕΜ (1) 

30 ΖΕΛΟΤΕΙΠ ANKER 15mmx33mm ΤΕΜ (1) 

31 ΜΠΛΟΚ ΨΑΡΟΚΟΛΛΗΤΑ Α4 (21Χ29) Φ50 ΤΕΜ (1) 

32 ΜΠΛΟΚ ΜΕΛΙΜΕΤΡΕ Α4 ΤΕΜ (1) 

33 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟ Α4 (9,5Χ11) ΤΕΜ (1) 

34 ΚΥΒΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΠΑΚΕΤΟ (1) 

35 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (POST IT) Νο 2 (51mmΧ76mm) ΤΕΜ (1) 

36 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (POST IT) Νο 2 (75mmΧ75mm) ΤΕΜ (1) 

37 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (POST IT) Νο 2 (50mmΧ40mm) ΤΕΜ (1) 

38 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΑΥΡΑ 11cm ή καφέ ΚΙΛΟ (1) 

39 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΨΙΛΑ Νο 13 ΚΙΛΟ (1) 

40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΟΡ∆ΟΝΙ 25Χ35Χ7 ΡΑΧΗ ΤΕΜ (1) 

41 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΟΡ∆ΟΝΙ 27Χ37Χ7 ΡΑΧΗ ΤΕΜ (1) 

42 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΟΡ∆ΟΝΙ 30Χ40Χ7 ΡΑΧΗ ΤΕΜ (1) 

43 ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ STABILO BOSS 70/31 (διάφορα χρώµατα) ΤΕΜ (1) 

44 ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΧΟΝΤΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ-ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΜ (1) 

45 ΚΟΛΑ UHU 20ml ΤΕΜ (1) 

46 ΚΟΛΑ UHU stic 21 gr ΤΕΜ (1) 

47 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ PELICAN ή BR 40 ΤΕΜ (1) 

48 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ-ΚΑΦΕ 5cm ΤΕΜ (1) 

49 ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  (ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.) ΣΕΤ (1) 

50 ΚΑΡΦΙ∆ΕΣ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 2000 128 (24/8) ΚΟΥΤΙ (1) 

51 ΚΑΡΦΙ∆ΕΣ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 2000 64 ΚΟΥΤΙ (1) 

52 ΚΑΡΦΙ∆ΕΣ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 1000 126 (24/6) ΚΟΥΤΙ (1) 

53 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ VETO Νο 2 ΚΟΥΤΙ (1) 

54 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ VETO Νο 3 ΚΟΥΤΙ (1) 

55 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ VETO Νο 4 ΚΟΥΤΙ (1) 

56 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ VETO Νο 5 ΚΟΥΤΙ (1) 

57 ΜΕΛΑΝΗ ΣΦΡΑΓΙ∆ΟΣ ΚΥΑΝΗ 1/32 ML ΤΕΜ (1) 

58 ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΣ Νο 57 (αριθµοµηχανής) ΤΕΜ (1) 

59 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΠΙ∆Ι  17mm/12τεµ. ΚΟΥΤΙ (1) 

60 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Νο 29 10χ7 ΠΑΚΕΤΟ 40Φ ΠΑΚΕΤΟ (1) 

61 ΡΟ∆ΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 40 Φ ΚΟΥΤΙ (1) 

62 ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ 5 cm ΚΟΥΤΙ 12 ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ (1) 

63 ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ 6 cm  ΚΟΥΤΙ 12 ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ (1) 
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64 ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ 7 cm  ΚΟΥΤΙ 12 ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ (1) 

65 ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Κ8 & Κ12 ΤΕΜ (1) 

66 ΚΟΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΕΜ (1) 

67 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 70Χ37,1 σε Α4 ΚΟΥΤΙ (1) 

68 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ∆ΙΑΦΑΝΕΣ 50 mm ΡΟΛΟ (1) 

69 ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ 220 γρ. ΚΙΛΟ (1) 

70 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΤΥΠΟΥ Γ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 100 ΤΕΜ. ΤΕΜ (100) 

71 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PARVA RO-MA 64 ΤΕΜ (1) 

72 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PRIMULA 12 ΤΕΜ (1) 

73 ΤΑΜΠΟΝ HORCE No 1 ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜ (1) 

74 ΤΑΜΠΟΝ HORCE - ΜΕΝΟΥΝΟΣ Νο 2 ΜΕΣΑΙΟ ΤΕΜ (1) 

75 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΤΕΜ (1) 

76 ∆ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ (1) 

77 ∆ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΧΡΙ 20 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ (1) 

78 ∆ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΧΡΙ 50 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ (1) 

79 ΨΑΛΙ∆Ι STAINLESS STEEL ΤΕΜ (1) 

80 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (25Χ35) 400 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ (1) 

81 ΚΟΠΙ∆Ι 17mm ΤΕΜ (1) 

82 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ (1) 

83 ΒΙΒΛΙΟ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 100Φ Α4 ΤΕΜ (1) 

84 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤ. 150Φ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 ΤΕΜ (1) 

85 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ (ΧΑΡΤΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ) ΤΕΜ (1) 

86 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ) 100 ΦΥΛΛΩΝ (34,5Χ24,5) ΤΕΜ (1) 

87 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ) 150 ΦΥΛΛΩΝ (34,5Χ24,5) ΤΕΜ (1) 

88 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ) 200 ΦΥΛΛΩΝ (34,5Χ24,5) ΤΕΜ (1) 

89 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30 cm ΤΕΜ (1) 

90 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΕΜ (1) 

91 ΒΑΣΗ ΖΕΛΟΤΕΙΠ ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ (1) 

92 ΣΤΥΛΟ PILOT G2 ΤΕΜ (1) 

93 ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ  ROLLER ΤΕΜ (1) 

94 ΚΥΒΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΠΑΚΕΤΟ (1) 

95 ΖΕΛΟΤΕΙΠ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΕΜ (1) 

96 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ∆ΙΑΦΑΝΕΣ 25 mm ΤΕΜ (1) 

97 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΦΑΡ∆ΙΑ ΡΑΧΗ 013 ΤΕΜ (1) 

98 ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΜ (1) 

99 ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΞΥΛΙΝΗ (ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) ΤΕΜ (1) 
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100 ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΕΜ (1) 

101 ΤΑΜΠΟΝ Trodat ΤΕΜ (1) 

102 ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΕΜ (100) 

103 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΤΕΜ (1) 

104 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ LEITZ ΚΟΥΤΙ (1) 

105 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙ∆ΕΣ ΤΕΜ (1) 

106 ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ 150 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜ (1) 

107 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΣΗΜΙ HERMA 45,7 X 21,2 mm ΚΟΥΤΙ (1) 

108 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 16χ23 ΤΕΜ (1000) 

109 ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΤΕΜ (1) 

110 ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΞΥΛΙΝΗ (ΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΤΕΜ (1) 

111 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΤΕΜ (1) 

112 ΛΕΥΚΟΙ   ΓΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 17 Χ 11,5cm ΤΕΜ (1000) 

113 ΒΙΒΛΙΟ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  100  ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ (1) 

114 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ JUMBO ΤΕΜ (1) 

115 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  Α-Ω ΣΕΤ (1) 

 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β’  

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

 

1 ΜΕΛΑΝΙ 0190 - BLACK EPSON ACULASER CX11N 

2 ΜΕΛΑΝΙ 0191 - YELLOW EPSON ACULASER CX11N 

3 ΜΕΛΑΝΙ 0192 - MAGENTA EPSON ACULASER CX11N 

4 ΜΕΛΑΝΙ 0193 - CYAN EPSON ACULASER CX11N 

5 ΜΕΛΑΝΙ H410-K5 BROTHER HL2700CN 

6 ΜΕΛΑΝΙ H621-Y5 BROTHER HL2700CN 

7 ΜΕΛΑΝΙ H511-M5 BROTHER HL2700CN 

8 ΜΕΛΑΝΙ H426-C5 BROTHER HL2700CN 

9 ΜΕΛΑΝΙ C5220MS - MAGENTA LEXMARK C530DN 

10 ΜΕΛΑΝΙ C5220YS - YELLOW LEXMARK C530DN 

11 ΜΕΛΑΝΙ C5220KS - BLACK LEXMARK C530DN 

12 ΜΕΛΑΝΙ C5220CS - CYAN LEXMARK C530DN 

13 ΜΕΛΑΝΙ GC21K - BLACK GESTETNER GX3050N 

14 ΜΕΛΑΝΙ GC21C GESTETNER GX3050N 
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15 ΜΕΛΑΝΙ GC21M GESTETNER GX3050N 

16 ΜΕΛΑΝΙ GC21Y GESTETNER GX3050N 

17 ΜΕΛΑΝΙ C9403A - BLACK HP T1100PS 

18 ΜΕΛΑΝΙ C9370A - BLACK HP T1100PS 

19 ΜΕΛΑΝΙ C9371A - CYAN HP T1100PS 

20 ΜΕΛΑΝΙ C9372A - MAGENTA HP T1100PS 

21 ΜΕΛΑΝΙ C9373A - YELLOW HP T1100PS 

22 ΜΕΛΑΝΙ C9374A - GRAY HP T1100PS 

23 ΜΕΛΑΝΙ Q7551A HP P3005DN 

24 ΜΕΛΑΝΙ EP-22 CANON LBP810 

25 ΜΕΛΑΝΙ Q2612A HP 1010/1012/1018/1020/1022 

26 ΜΕΛΑΝΙ C8767 / N339 HP 5740/7210 

27 ΜΕΛΑΝΙ C7115A HP 1000/1005/1200 

28 ΜΕΛΑΝΙ C9351 / N21 HP 3940 

29 ΜΕΛΑΝΙ Q5949A HP 1320 

30 ΜΕΛΑΝΙ 1610D2 SAMSUNG ML-1610 

31 ΜΕΛΑΝΙ Q2624 HP 1150 

32 ΜΕΛΑΝΙ C9364 / N337 HP 8050 

33 ΜΕΛΑΝΙ 51645 / N45 HP 1120C/1220C/1315/G85 

34 ΜΕΛΑΝΙ TN-2000 BROTHER MFC-7420/DCP 7010 

35 ΜΕΛΑΝΙ Q2613X / HC HP 1300 

36 ΜΕΛΑΝΙ C4092A HP 1100 

37 ΜΕΛΑΝΙ 6615D / N15 HP 845C 

38 ΜΕΛΑΝΙ 34016HE / HC LEXMARK 
E340 B/W /E232/ E330/ 
E332 

39 ΜΕΛΑΝΙ Q3960A-BLACK HP 2550L 

40 ΜΕΛΑΝΙ Q3961A-CYAN HP 2550L 

41 ΜΕΛΑΝΙ Q3962A-YELLOW HP 2550L 

42 ΜΕΛΑΝΙ Q3963A-MAGENTA HP 2550L 

43 ΜΕΛΑΝΙ C8727 / N27 HP 3650 

44 ΜΕΛΑΝΙ 12016SE LEXMARK E120 

45 ΜΕΛΑΝΙ Q6000A HP 2600N/1600 COL 

46 ΜΕΛΑΝΙ S050166 / HC EPSON EPL-6200 

47 ΜΕΛΑΝΙ 24016SE LEXMARK E232/E340 

48 ΜΕΛΑΝΙ S050087 EPSON 5900 LASER 

49 ΜΕΛΑΝΙ T051 EPSON STYLUS COLOR 1520 
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50 ΜΕΛΑΝΙ bci - 21 CANON BJC-46509 

51 ΜΕΛΑΝΙ C6656 HP 7260 

52 ΜΕΛΑΝΙ C135050319 EPSON ACULASER CX21N 

53 ΜΕΛΑΝΙ 450A11E LEXMARK E450DN 

54 ΜΕΛΑΝΙ T801 EPSON R360 

55 ΜΕΛΑΝΙ 109R00746 XEROX PHASER 3150 

56 ΜΕΛΑΝΙ 8750 EPSON FX-880 

57 ΜΕΛΑΝΙ C1100 EPSON C1100 

58 ΜΕΛΑΝΙ C4844A HP 2800 

59 ΜΕΛΑΝΙ CB335EE HP PHOTOSMART C5280 

60 ΜΕΛΑΝΙ ML 2010D3 SAMSUNG ML-2010 PR 

61 ΜΕΛΑΝΙ E250A11E/E250D LEXMARK   

62 ΜΕΛΑΝΙ Q7516A HP   

63 ΜΕΛΑΝΙ Q6001A-CYAN HP 2600N 

64 ΜΕΛΑΝΙ Q6002A-YELLOW HP 2600N 

65 ΜΕΛΑΝΙ Q6003A-MAGENTA HP 2600N 

66 MELANI PG-50 BLACK CANON PIXMA 

67 MELANI 51645A BLACK HP 960 deskjet 

68 MELANI 1270D RICHO Africio 1515MF 

69 MELANI C6578DN COLOR HP 960 deskjet 

70 ΜΕΛΑΝΙ HP 343 COLOUR 7ML HP 343 

71 ΜΕΛΑΝΙ BROTHER HL 1030/1230/1240/1250/1270 BROTHER 
HL 
1030/1230/1240/1250/1270 

72 ΜΕΛΑΝΙ CB435A / N35A HP P1005, P1006 

73 ΜΕΛΑΝΙ CB540A BLACK HP CP1215, CP1515, CP1518 

74 ΜΕΛΑΝΙ DRUM 013R00621 XEROX WC PE220 

75 ΜΕΛΑΝΙ C9362EE/ N336 BLACK HP 
 Photosmart 7850,Deskjet 
5440, 

76 ΜΕΛΑΝΙ C9352AN/ N22 COLOUR HP  Deskjet F2200,F2180 

77 ΜΕΛΑΝΙ HP 350 XL BLACK 25 ml HP 
J5700/PHOTOSMART 
C5200- C4300-C4200/ 
DESKJET D4200 

78 ΜΕΛΑΝΙ KYOCERA FS- 720/820/920  (TK - 110) KYOCERA 
FS: FS720, 820, 920, 1016, 
1116 

79 ΜΕΛΑΝΙ 70XL BLACK LEXMARK 4500C Series, 4700, 4800 

80 ΜΕΛΑΝΙ C4129X HP 5000, 5000LE, 5100 

81 ΜΕΛΑΝΙ C6657AE HP OfficeJet 6110 

82 ΜΕΛΑΝΙ C6658AE HP OfficeJet 6110 

83 ΜΕΛΑΝΙ 014N0820E - BLACK LEXMARK PROSPECT PRO205 
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84 ΜΕΛΑΝΙ  014N0900E - CYAN LEXMARK PROSPECT PRO205 

85 ΜΕΛΑΝΙ 014N0901E - MAGENTA LEXMARK PROSPECT PRO205 

86 ΜΕΛΑΝΙ 014Ν0902Ε - YELLOW LEXMARK PROSPECT PRO205 

87 ΜΕΛΑΝΙ 5550 HP   

88 ΜΕΛΑΝΙ 20 XL COLOUR LEXMARK     

89 ΜΕΛΑΝΙ 17 TRI-COLOUR HP 845C 

90 ΜΕΛΑΝΙ TK-140 KYOCERA   

91 ΜΕΛΑΝΙ HP 351 XL COLOUR 25 ml HP PHOTOSMART C5280 

92 ΜΕΛΑΝΙ ΤΚ-18 KYOCERA FS-1020D 

93 ΜΕΛΑΝΙ TK-440 KYOCERA FS-6950DN 

 

 

 

 

 

ΦΑΞ 

 

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΦΙΡΜΑ                ΜΟΝΤΕΛΟ 

1 ΜΕΛΑΝΙ 4216D3 SAMSUNG SF 560 

2 ΜΕΛΑΝΙ M40 SAMSUNG SF 330 

3 ΜΕΛΑΝΙ 5100D3 SAMSUNG SF 5100 

4 ΜΕΛΑΝΙ FA55X PANASONIC KX-FC195 

5 ΜΕΛΑΝΙ HL 2070N BROTHER 2820 

6 ΜΕΛΑΝΙ PG - 40 CANON JX 500 

7 ΜΕΛΑΝΙ FA54X PANASONIC KX-FP141 

8 ΜΕΛΑΝΙ OF-4515 OKI FAX 4515 

9 ΜΕΛΑΝΙ TYPE 1275D RICOH FAX 1130L 

10 ΜΕΛΑΝΙ 52X PANASONIC KX-FP205 

11 ΜΕΛΑΝΙ IR100M OLYMPIA OF672 

12 ΜΕΛΑΝΙ OF - 4515 OKI 160 

13 ΜΕΛΑΝΙ B 0545 OLIVETTI OFX 9000 

14 ΜΕΛΑΝΙ TK-18 TOSHIBA DP80F 

15 ΜΕΛΑΝΙ 1052 SAMSUNG SF 650 

16 ΜΕΛΑΝΙ SP1000E RICOH FAX  LF 1140/1180 

17 ΜΕΛΑΝΙ SCX - D5530B SAMSUNG SCX5530FN 
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18 ΜΕΛΑΝΙ MLT - D2092S SAMSUNG SCX-4824/4828 BLACK 

19 ΜΕΛΑΝΙ 120 FX-10 CANON L100 

20 TONER & DRUM SCX-4521D3 SAMSUNG SCX-4521F 

21 ΜΕΛΑΝΙ SF-D560RA SAMSUNG SF 560R 

22 ΜΕΛΑΝΙ FO-3CR SHARP FO-780 

23 ΜΕΛΑΝΙ KX-FAT88X PANASONIC KX-FL401GR 

24 ΜΕΛΑΝΙ FA55A PANASONIC KX-FP151 

25 ΜΕΛΑΝΙ PFA 751 PHILIPS LASER FAX 5125 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ’  

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ  

MHXANHMATA 
 

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΦΙΡΜΑ        ΜΟΝΤΕΛΟ 

1 ΜΕΛΑΝΙ MT - 303 KONICA MINOLTA 3010 

2 ΜΕΛΑΝΙ 06R01046 XEROX DOCUMENT CENTRE 535 

3 ΜΕΛΑΝΙ T-1620E TOSHIBA E-STUDIO 161 

4 ΜΕΛΑΝΙ DT 42 GESTETNER AFICIO DSM618 

5 ΜΕΛΑΝΙ 01QJ KONICA 7030 

6 ΜΕΛΑΝΙ DT - 43 NASHUATEC DS 627 

7 ΜΕΛΑΝΙ TN-401K KONICA MINOLTA 7145 

8 ΜΕΛΑΝΙ 5200D RICHO AFICIO 550 

9 ΜΕΛΑΝΙ 6110D/6210D GESTETNER AFICIO 6002 

10 ΜΕΛΑΝΙ 106R01378 XEROX PHASER 3100 MFP 

11 ΜΕΛΑΝΙ TN-301K KONICA MINOLTA 7228,7222,7130,7022 

12 ΜΕΛΑΝΙ TN - 303K KONICA MINOLTA 7135,7235 

13 ΜΕΛΑΝΙ 113R00667 XEROX WORK CENTER PE16 

14 ΜΕΛΑΝΙ 113R00735 XEROX PHASER 3200 MFP 

15 ΜΕΛΑΝΙ 2530 KYOCERA KM - 3035 

16 ΜΕΛΑΝΙ T-1350 BLACK TOSHIBA 1350,1550 

17 ΜΕΛΑΝΙ 1802 GESTETNER   

18 ΜΕΛΑΝΙ 37085008 ΜΙΤΑ DC-3060 
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19 ΜΕΛΑΝΙ TN-211 KONICA MINOLTA biz hub 250 

20 ΜΕΛΑΝΙ 2028 KONICA 2028 

21 ΜΕΛΑΝΙ 1130D GESTETNER MP-1600 AFICIO 

22 ΜΕΛΑΝΙ 1270D GESTETNER DSM415 AFICIO 

23 ΜΕΛΑΝΙ 1230D RICOH 2018D AFICIO 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ∆’  

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
                         

 

          ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Το υπό προµήθεια χαρτί να είναι κατάλληλο για την απ΄ευθείας φωτοεκτύπωση του 

πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του. 

2. Να µην επηρεάζεται από το µεγάλο διάστηµα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις 

κλιµατολογικές συνθήκες. 

3. To χαρτί θα έχει τις παρακάτω διαστάσεις: 21,0 X 29,7 CM (A4) 

 

 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ       

 

           Το υπό προµήθεια χαρτί θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω απαιτήσεις: 

1. Σύνθεση πολτού:100% χηµικός, µε ανοχή -5 

2. Περιεκτικότητα σε τέφρα:15% µέγιστο 

3. Περιεκτικότητα σε υγρασία:4,7 ±  0,9% 

4. Mάζα:80 g / m2
± 4% 

5. Πάχος: 100 ± 10 mm. 

6. Επιφανειακή ηλεκτροστατική αντίσταση: 10 – 10 Ω 

7. Aδιαφάνεια: µεγαλύτερη από 85% 

8. Λευκότητα: µεγαλύτερη από 85% 

  

          ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

1. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και έχει σκοπό την 

εξακρίβωση της συµφωνίας των ιδιοτήτων του χαρτιού που διαπιστώνονται οπτικά 

µε τους όρους της Προδιαγραφής. 

2. Πρακτικός έλεγχος διενεργείται επίσης από την ως άνω Επιτροπή, στα 

µηχανήµατα, για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η καταλληλότητα του χαρτιού 

για παραλαβή. 
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3. Εφ’ όσον προκύψει πρόβληµα µετά την παραλαβή και κατά τη χρήση του 

χαρτιού δείγµα θα σταλεί στο Γενικό Χηµείο του Κράτους για χηµικό έλεγχο.  

 

 

 

         ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασµένο σε δεσµίδες των 500 φύλλων, 

ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να  περιέχουν σχισµένα ή ελαττωµατικά φύλλα (φύλλα 

άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού) 

2. Οι δεσµίδες πρέπει να είναι περιτυλιγµένες µε αδιάβροχο υλικό πλαστικοποιηµένο χαρτί, 

για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος 

και συσκευασµένες σε χαρτοκιβώτια. 

3. Στο περιτύλιγµα κάθε δεσµίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και 

ανεξίτηλο: 

a) To όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή. 

Β) Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4) 

γ) Ο αριθµός τους 

δ) Η µάζα (g/m) 

ε) Η ένδειξη (βέλος) για τον τρόπο τοποθέτησης του χαρτιού στο µηχάνηµα. 

    Στο εξωτερικό κιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

     -Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4) 

     -Το είδος του χαρτιού 

     -Το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του προµηθευτή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

 

 

 

 

 
                                       Σ Χ Ε ∆ Ι Ο    Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ 
 
 

 

Στη Χαλκίδα, σήµερα, την …………………………………………  2011  µεταξύ των παρακάτω 

συµβαλλοµένων 

 

Α. Της Εταιρίας……………………………………………………., που εδρεύει στ…    ………………………. 

επί της οδού………………………………………..,   και εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα, υπό 

τ….   ……………………………………………………, στο εξής αναφερόµενη ως «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» 

µε Α.Φ.Μ. …………………………………………   και Α∆Τ. ………………………………………….. 

Β. Της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας  που εδρεύει στην Χαλκίδα επί της οδού 

Χαϊνά 93 και εκπροσωπείται νόµιµα υπό του 

……………………………………………………………………..µε ΑΦΜ 997947718 στο εξής αναφερόµενη 

ως «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα 

παρακάτω: 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Με την παρούσα σύµβαση ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» σε εκτέλεση της µε αριθµ. 

…………./…. …… . …    Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να προµηθεύσει την «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ», µε ……………………………….. 

βάσει του συνηµµένου Πίνακα ….., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην παρούσα. Στα πλαίσια της εγγυοδοσίας καλής εκτέλεσης ο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» κατέθεσε στην Υπηρεσία µας την αριθµ.. ……………………../……-

…….-………  εγγυητική επιστολή της …………………………. ποσού …………………………….. Ευρώ 

(……………………….. €). 

 

2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα Σύµβαση θα ισχύσει µέχρι από σήµερα µέχρι ……..-…….-……..., µε δικαίωµα 

της Υπηρεσίας για δίµηνη παράταση. 

 

3. ΤΙΜΗΜΑ 

 

Ρητά συµφωνείται ότι το συνολικό τίµηµα για την εκτέλεση της παρούσας, που αφορά 

στην προµήθεια ειδών γραφικής ύλης για χρονικό διάστηµα ενός έτους δεν θα 

υπερβεί το ποσό των …………………………..€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και από 

τους  προµηθευτές βάσει της υπ’ αριθµ  ……/…..-…..-……απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 
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4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται περιοδικά, βάσει των αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας. 

Η καταβολή του τιµήµατος και η εξόφληση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται µετά 

την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εκάστοτε παραγγελίας. 

Οι νόµιµες κρατήσεις βαρύνουν τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ». 

 

 

5. ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ο  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» ρητώς αναγνωρίζει ως αναπόσπαστο µέρος της παρούσης 

όσα διαλαµβάνονται στην από …../……/…….. συνηµµένη οικονοµική προσφορά του. 

Η εκτέλεση της Σύµβασης αυτής ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από την 

Ελληνική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2362/95  "περί ∆ηµοσίου 

Λογιστικού κλπ" (ΦΕΚ 247/Α’/95), του Ν. 2286/95 "περί προµηθειών του 

∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 19/Α’/95) και του Π.∆. 

118/07 «Περί Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως ισχύουν σήµερα. 

 

Η παρούσα διαβιβάστηκε, συντάχθηκε σε δύο (2) αντίγραφα και υπογράφηκε από 

τους συµβαλλόµενους. 
 
 
ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 
 
 
    Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.                                         Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
                  ΕΥΒΟΙΑΣ                    
     
 
 
 


