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                        ΑΔΑ:  
 
                        Θεσσαλονίκη 22-9-2016 
                        Αριθμ. Πρωτ: 2628 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου ενιαίου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου για την προμήθεια τόνερ και αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά 
μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των σαράντα τριών (43) παρακάτω αναφερομένων 
εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ήτοι: 1) Εφετείο Θεσσαλονίκης, 
2) Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, 3) Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης-
Υπηρεσία Επιμελητών, 4) Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, 5) Ιατροδικαστική 
Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, 6) Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Θεσσαλονίκης, 
7) Πρωτοδικείο Βέροιας, 8) Ειρηνοδικείο Βέροιας, 9) Ειρηνοδικείο Νάουσας, 10) 
Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας, 11) Πταισματοδικείο Βέροιας, 12) Εισαγγελία Πλημ/κών 
Βέροιας, 13) Πρωτοδικείο Έδεσσας, 14) Ειρηνοδικείο Έδεσσας, 15) Υπηρεσία 
Επιμελητών Ανηλίκων  και Κοινωνικής Αρωγής Έδεσσας, 16) Ειρηνοδικείο Αλμωπίας, 
17) Ειρηνοδικείο Σκύδρας, 18) Εισαγγελία Πλημ/κών Έδεσσας, 19) Πρωτοδικείο 
Γιαννιτσών, 20) Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών, 21) Εισαγγελία Πλημ/κών Γιαννιτσών, 22) 
Πρωτοδικείο Κατερίνης, 23) Ειρηνοδικείο Κατερίνης, 24) Ειρηνοδικείο Κολινδρού, 25) 
Πταισματοδικείο Πιερίας, 26) Υποθηκοφυλακείο Κατερίνης, 27) Εισαγγελία Πλημ/κών 
Κατερίνης, 28) Ειρηνοδικείο Κιλκίς, 29) Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου, 30) Εισαγγελία 
Πλημ/κών Κιλκίς, 31) Πρωτοδικείο Σερρών, 32) Ειρηνοδικείο Σερρών, 33) 
Πταισματοδικείο Σερρών, 34) Ειρηνοδικείο Σιντικής, 35) Ειρηνοδικείο Νιγρίτας, 36) 
Ειρηνοδικείο Ροδολίβους, 37) Εισαγγελία Πλημ/κών Σερρών, 38) Πρωτοδικείο 
Χαλκιδικής, 39) Ειρηνοδικείο Αρναίας, 40) Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας, 41) Ειρηνοδικείο 
Ν. Μουδανιών, 42) Ειρηνοδικείο Πολυγύρου και 43) Εισαγγελία Πλημ/κών 
Χαλκιδικής. 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», (ΦΕΚ 19/Α΄/95), όπως ισχύει. 
β. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ247/Α΄/95), όπως ισχύει. 
γ. Του άρθρου 64 του ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της 
διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213). 

ΑΔΑ: ΩΡΓΣ4ΝΒ-2ΔΕ



2η
 σελ. της υπ’ αριθμ. 2628/2016 διακήρυξης 

  

δ. Του άρθρου 90 του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την  
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005). 
ε. Του Π. Δ/τος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,(ΦΕΚ 
150/Α΄/10-7-2007), όπως ισχύει σήμερα. 
στ. Του Ν.4281/2014 
ζ. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ, της οδηγίας 2005/51/ΕΚ και της οδηγίας 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»  
η. Τo με αριθμό 9/6-9-2016 πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με το οποίο εγκρίθηκε πίστωση 22.000,00 Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων και 
συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 1731.001 «Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού 
υλικού-τόνερ, ξηρογραφικό χαρτί A3 A4, μελάνι κλπ» του ειδικού λογαριασμού που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης.  
θ. Την με αριθμ. 364/12-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΞΧΜ4ΝΒ-ΙΚΝ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης, η οποία 
καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της με α/α 105, 
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 22.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.), σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 
1731.001, «Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού - τόνερ, ξηρογραφικό 
χαρτί A3 A4, μελάνι κλπ», του ειδικού λογαριασμού που διαχειρίζεται η Επιτροπή 
Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης και εξουσιοδοτείται η 
Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης για την 
σύνταξη των όρων της παρούσας (διακήρυξης-ανακοίνωσης). 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

Πρόχειρο ενιαίο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ με γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου 
για την προμήθεια των κάτωθι τόνερ, μελανοταινιών και αναλωσίμων για τα 
φωτοτυπικά μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των εποπτευομένων φορέων του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα: 

    ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
1. ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner 
Ποσότητες 

(τμχ.) 

TASKALFA Kyocera 5500i- γνήσιο 25 

Είδος φαξ Τύπος toner  

SAMSUNG 760P  18 

SAMSUNG SF 650  9 

2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

DEVELOP ineo 363 ΤΝ414 5 

Είδος φαξ Τύπος toner  

SAMSUNG M2675F ΜLTD116- T116L 10 
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SAMSUNG SF-560 4216 1710( 560EMST) 10 

SAMSUNG SF-560R D560RA (123 0SF560R) 6 

SAMSUNG SCX 4521F 4521 1610 (123 452103) 20 

SAMSUNG 760P D101S 760P (MLTD101) 24 

3. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner  

OKI MC362DN  2 

Είδος φαξ Τύπος toner  

PANASONIC KX-FL401  2 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ PANASONIC KX-FL401  1 

4. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

Xerox WorkCentre 3550  2 

HP LASERJET M1132 MFP  1 

Toshiba studio 356e  2 

Είδος φαξ Τύπος toner  

Panasonic fax KX-FL421  1 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ Panasonic fax KX-FL421  1 

5. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner  

Panasonic DP 8020 e  2 

Είδος φαξ Τύπος toner  

SAMSUNG SF-760P  2 

6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner  

Panasonic DP 8020 e  1 

Είδος φαξ Τύπος toner  

Panasonic KX FLM 651  1 

NOMOΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
7. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner  

SHARP AR-5618  8 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ SHARP AR-5618  2 

CANON 2520  8 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ CANON 2520  1 

Canon image runner 1133A  3 

KONIKA MINOLTA 210  2 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ KONIKA MINOLTA 210  1 

Είδος φαξ Τύπος toner  

RICOH AFICIO 1515MF  6 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ RICOH AFICIO 1515MF  1 

PANASONIC KX-MB2025  6 
ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ PANASONIC KX-MB2025  1 

8. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Είδος φαξ Τύπος toner  

CANON FAX-L100  1  
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9. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner  

OLIVETI D COPIA 120D  4 

Είδος φαξ Τύπος toner  

PANASONIC KX-FL401  4 

10. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner  

Canon image runner 2520  1 

Είδος φαξ Τύπος toner  

SAMSUNG SCX 4623F  2 

11. ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner  

CANON IMAGE RUNNER 2520  5 

Είδος φαξ Τύπος toner  

LASERJET MFP M127fn  3 

12. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner  

SAMSUNG XPRESS M2875ND  6 
ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ SAMSUNG XPRESS M2875ND  2 

PANASONIC KX MB2025  14 
TYMΠΑΝΟ ΓΙΑ PANASONIC KX MB2025  7 

SAMSUNG SCX 4623F  5 

HP LASERJET 3050  3 

Είδος φαξ Τύπος toner  

SHARP AR 5623N  6 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ SHARP AR 5623N  2 

SHARP AR 5621N  4 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ SHARP AR 5621N  1 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
13. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

KONIKA MINOLTA bizhub 215  15 

PANASONIC DP 1820 f  6 

Nashuatec MP2510 Aficio  15 

Είδος φαξ Τύπος toner  

SAMSUNG SF 760P  25 

PANASONIC KX MB 2025  4 

14. EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

SHARP MX-235 5618  4 

Είδος φαξ Τύπος toner  

SAMSUNG SF-760P  4 

15. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ EΔΕΣΣΑΣ  

Είδος φαξ Τύπος toner  
SAMSUNG MULTIFUNCTION XPRESS WF-760P  2 
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16. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

CANON IR 2016  4 

Είδος φαξ Τύπος toner  

CANON B120  4 

17. EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

PANASONIC DP 1520P  2 

Είδος φαξ Τύπος toner  

PHILIPS LASERFAX 5135  2 

18. EIΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

PANASONIC DP -8016P  1 

RICOH MP 2501sp  6 

Είδος φαξ Τύπος toner  

SAMSUNG SF 560R  1 

SAMSUNG SF 760P  6 

19. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

KYOCERA DC 2230 Triumph Adler  3 

Είδος φαξ Τύπος toner  

PANASONIC KX-FP 205  12 

20. EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner  

RICOH AFICIO 2018D  3 

Είδος φαξ Τύπος toner  

RICOH AFICIO SP3410SF  3 

21. EIΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner  

UTAX CD 1025  1 

RICOH AFICIO MP 2000  1 

Είδος φαξ Τύπος toner  

INFOTEC IS 2215 FPS  1 

NOMOΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  
22. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

UTAX CD 1222  7 

PANASONIC DP 8016P  1 

Είδος φαξ Τύπος toner  

SAMSUNG SF 5100  4 

SAMSUBG EXPRESS M2675F  4 
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SAMSUNG SF 365TP ORIGINAL 1 

BROTHER FAX 920 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 1 

23. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner  

Kyoceramita KM 1530  3 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ Kyoceramita KM 1530  2 

Είδος φαξ Τύπος toner  

LEXMARK MS310d  5 

HP Laserjet 1000 SERIES  4 

HP Laserjet 1300  5 

SAMSUNG ML -3310ND  5 

OKI B431dn  4 

24. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  

Είδος φαξ Τύπος toner  

SAMSUNG SCX-4216F  5 

25. ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

SHARP SF 2218  1 

DEVELOP ineo+ 250 Black 2 

 yellow 1 

 magenda 1 

 cyan 1 

Είδος φαξ Τύπος toner  

SAMSUNG SF 560  2 

26. ΕΜΜΙΣΘΟ YΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

CANON IR 1133IF  4 

Είδος φαξ Τύπος toner  

CANON L220  2 

27.EIΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

HEAT ROLLER ΚΥΟCERA KM 1620  1 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ ΚΥΟCERA KM 1620  1 

PRESS HOLDER ΚΥΟCERA KM 1620  1 

KYOCERA TK-1130 MFP  20 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ KYOCERA TK-1130 MFP  3 

Είδος φαξ Τύπος toner  

EPL EPSON N7000  1 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ EPL EPSON N7000 IMAGE CARTRIDGE 1 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ EPL EPSON6200L  2 

SAMSUNG SF-560R/560RC  6 

PANASONIC  UF 490  1 
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ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
28. EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

CANON IR 2016  2 

MINOLTA DI 315  4 

Είδος φαξ Τύπος toner  

PANASONIC KX 72681 GR ρολά θερμικό χαρτί 10  

29. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

REX ROTARV MP2000  1 

OLIVETTI D-COPIA 120D  1 

Είδος φαξ Τύπος toner  

PANASONIC KX-FP300 MEΛANOTAINIA 2 

30. EΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner  

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ RICOH AFICIO 2550D  1 

Είδος φαξ Τύπος toner  

PANASONIC KX-fp205 
MEΛANOTAINIA, 60 ΚΟΥΤΙΑ 

ΤΩΝ 2 ΤΜΧ. 
120 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ PANASONIC KX-fp205  2 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ PANASONIC KXFL-421 / 
PANASONIC KXFL-401 
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ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

31. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

  0 

Είδος φαξ Τύπος toner  

HP M1212nf MFP  2 

HP LASERJET M1319f MFP  2 

LEXMARK MX 310  4 

32. EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

Panasonic WORKIO 8020 
DP1520/1820 420grt WASTE 

BOX 
5 

Είδος φαξ Τύπος toner  

PANASONIC KX-FL 401  2 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ PANASONIC KX-FL 401 KX FAD89 1 

33. ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

ΚΥOCERA TASKALFA 180 TK 435 2 
ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ KYOCERA TASKALFA 180  1 

Είδος φαξ Τύπος toner  

SAGEMCOM 4565/E01  2 
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34. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

SHARP AR 6023N  4 

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ SHARP AR 6023N  1 

Είδος φαξ Είδος φαξ  

SAMSUNG SF 760P  5 

PANASONIC Kx-FP205  8 

35. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ NΙΓΡΙΤΑΣ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

RICOH AFICIO 2027 2220D 20 

KONIKA 7115 TN101K 3 

Είδος φαξ Είδος φαξ  

SAMSUNG SF 760P  6 

SAGEM FAX 3155  2 

36. EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner  

Workcentre PE 120i XEROX  4 

WORKCENTRE M15 XEROX  1 

Είδος φαξ Τύπος toner   

PANASONIC KX-FM 330  5 

37. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

Develop ineo 213  1 

CANON IR 2530i  4 

Canon ir 1133  2 

Είδος φαξ Τύπος toner  

SAMSUNG SF-760P  6 

Philips  MAGIC VOX  2 

PANASONIC KH –FL 421  6 

PANASONIC KH –FL 401   3 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

38. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

LANIER LD127 RICOH 2120D-2220-2320 2 

REX ROTARY MP 2000 LN2 Aficio RICOH 1230D 2 

39. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

SHARP AR 5316  1 

SHARP AR 5015  1 

Είδος φαξ Τύπος toner  

RICOH SP211SF  2 

SAMSUNG SF 3100T  1 

40. EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

RICOH AFICIO 2000 LN2  1 
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Είδος φαξ Τύπος toner  

PANASONIC KX-F2510 
Χημικό χαρτί (MEΓΑΛΑ 

ΡΟΛΑ) – Αν είναι μικρά τα 
ρολά, θέλουν 30 τμχ. 

10 

41. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

XEROX WORKCENTRE 5230  15 

XEROX PHASER MFP 3635  10 

Είδος φαξ Τύπος toner  

XEROX WORKCENTRE 3210  9 

42. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner  

RICOH MP 2000LN   4 

43. EIΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

Είδος φωτοτυπικού μηχανήματος Τύπος toner   

RICOH MD 2501 SF  15 

XEROX WORKCENTRE M 128  5 

Είδος φαξ Τύπος toner  

PANASONIC KX-FP300  5 

PANASONIC KX-FP 205  5 

SAMSUNG XPRESS M2875MD  6 

  
 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ 
(22.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 
προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις 7-10-2016, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 11:00 π.μ., στον 4ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης γραφείο 454, 
επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 3-5, Τ.Κ. 54626, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 
507454 στον κ. Πέτρο Κοταμανίδη και κ. Νίκο Κασίμη. 
  

Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δικαστικό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης, στο Κατάστημα του Εφετείου Θεσσαλονίκης, 3ος όροφος γραφείο 319, 
στις 7 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, αυτός θα επαναληφθεί στις 
14 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ως 
ανωτέρω. 

 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, 

σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα υπό στοιχείο «Α» στην παρούσα ανακοίνωση, 
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 
θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν είτε να 
μονογραφούν από την αρμόδια Επιτροπή . 
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Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) συνεταιρισμοί 
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών, 
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη . 
Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) (β) (γ) και (δ) 
κατηγορίες. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης. 
Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν 
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τη δημοσίευση της παρούσας. 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07), καθώς και στην οικεία απόφαση 
του Υπ. Οικονομικών. 
 

Α) ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον 
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο Ειδικό 
Γραφείο Διαχείρισης Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (4ος όροφος, γραφ. 
454, αρμόδιοι υπάλληλοι: Π. Κοταμανίδης, Π. Κολιούση, Ν. Κασίμης, τηλ. 2310 
507454, φαξ: 2310 507452) τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή αποστέλλοντάς τον 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην 
περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier ή δια συστημένης επιστολής) η 
Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, 
ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο άφιξης και το περιεχόμενο των φακέλων 
προσφοράς που θα αποσταλούν. 
 
Οι προσφορές, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού 
Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει), θα 
πρέπει: 
o να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους 

και τα συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία , 
που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική 
γλώσσα 

o να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

o να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες 
διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. και επίσης να είναι 
μονογραμμένες κατά φύλλο από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή 
αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. 
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και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της 
προσφοράς. 

o να υποβληθούν σε ένα (1) αντίτυπο που θα τεθεί σε φάκελο σφραγισμένο. 
  Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που 
κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 
προσφορών εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 
 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 
-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) 
-ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 26ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος , γραφ. 
454 
-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2628/2016 
-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τόνερ και 
αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις συσκευές φαξ σαράντα τριών 
(43) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 
 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει, σύμφωνα με το 
άρθρο 5α.Β.1 του ΠΔ 118/07 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους & σφραγισμένους 
φακέλους: 

 
Ι. Φάκελο με την ένδειξη: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», μέσα στον κυρίως 

φάκελο, που θα περιλαμβάνει : 
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναγράφουν τα στοιχεία του διαγωνισμού και να 
δηλώνουν τα παρακάτω: 

 ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 
Διακήρυξης 

 ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. 

 Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους 

 Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε 
ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. 

 Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. 

 Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του 
Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ότι δεν έχουν κηρυχθεί 
έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου. 

 Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του ΠΔ 60/2007 ή ότι δεν έχουν 
παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
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 Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο στοιχείο «Θ» της 
παρούσης. 

 Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει 
από οποιαδήποτε απόφαση των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισμό, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του 
διαγωνισμού. 
 

 Επισημαίνεται ακόμη ότι η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δηλώσεως του 
υποψηφίου Αναδόχου πρέπει να συμπίπτει ακριβώς (επί ποινή αποκλεισμού) με 
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του, σύμφωνα και με τη σχετική διάταξη 
του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του π.δ. 118/2007, ώστε να καλύπτει κατά τη ρητή 
απαίτηση της Διακήρυξης και την ημερομηνία αυτή. 

 
β) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 
 
γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα (θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα 
παραστατικά έγγραφα, όπως καταστατικά, δημοσιεύσεις σε Φ.Ε.Κ. ή Πρωτοδικείο, 
πρακτικά κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα 
όργανα εκπροσώπησής του. 
 

ΙΙ. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος 
θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του 
διαγωνισμού που αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης. 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει επίσης να δηλώνεται (με υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/1986/Α΄ 75 όπως εκάστοτε ισχύει), από τον υποψήφιο μειοδότη ότι 
προσφέρονται οι συγκεκριμένοι αυθεντικοί ή ισοδύναμοι (όπως αυτοί ορίζονται 
κατωτέρω) τύποι τόνερ, μελανοταινιών κ.λ.π. και αναλωσίμων εκτυπωτών, όπως 
ακριβώς αυτοί ζητούνται από την διακήρυξη. 

   Επίσης, σε περίπτωση που ο προσφέρων κατασκευάζει ο ίδιος το προϊόν, θα 
πρέπει να δηλώνει στην τεχνική του προσφορά, με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986/Α΄ 75 όπως εκάστοτε ισχύει (άρθ. 18 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07), την 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και 
τον τόπο εγκατάστασής της, στην περίπτωση δε που ο προσφέρων δεν κατασκευάζει 
ο ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά του 
πρέπει να δηλώνει ως άνω την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί 
το προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. 
 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
του μεγάλου όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται 
ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 

ΙΙΙ.  Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, 
όπου θα αναφέρονται τα υπό προμήθεια είδη ανά υπηρεσία και οι προσφερόμενες 
τιμές, ως εξής: 
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1] αναγράφονται ξεχωριστά για κάθε Υπηρεσία που αφορούν, οι τιμές μονάδος ανά 
τύπο τόνερ και αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις συσκευές φαξ, 
αριθμητικώς και στη συνέχεια η συνολική τιμή. 
2] αναγράφεται ξεχωριστά το ποσοστό Φ.Π.Α. για κάθε προσφερόμενο είδος. 
3] αναγράφεται επίσης ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (βλ. υπό στοιχείο «Δ» της 
παρούσας) 
4] Οι υποψήφιοι μειοδότες, στην ως άνω οικονομική τους προσφορά, υποχρεούνται 
ακόμη να δηλώνουν ότι θα παραδώσουν, με δικές τους δαπάνες και μέριμνα, τα 
προσφερόμενα είδη στα προαναφερθέντα 43 δικαστικά καταστήματα, τμηματικά ή 
εφάπαξ και στις ποσότητες που αναγράφονται παραπάνω για κάθε υπηρεσία, το 
αργότερο σε ένα μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζομένους 
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο διαγωνιζόμενος οφείλει να σημειώνει 
επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη 
περίπτωση δύναται 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  διαγωνιζομένου. 
 

Β) ΤΙΜΕΣ 
1] Οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α. 
Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται ανεξάρτητα και βαρύνει την Υπηρεσία. 
2] Οι τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνουν α] όλες τις επιβαρύνσεις [φόρους 
κ.λ.π.] οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και β] τις νόμιμες υπέρ τρίτων 
κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για 
παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. 
3] Οι τιμές θα δίδονται σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο. Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή 
με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4] Στις συσκευές που λαμβάνουν ξεχωριστά μαύρο και έγχρωμο μελάνι/τόνερ, η τιμή 
θα προσφέρεται για ποσότητα σετ (π.χ. 1 μαύρο μελάνι + 1 τρίχρωμο μελάνι = 1 σετ ). 
5] Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6] Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής 
τιμής, υπερισχύει η τιμή που κρίνεται συμφερότερη για την Υπηρεσία. 
7] Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς. 

Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από 
τους διαγωνιζομένους, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη 
των προσφερόμενων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι, υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

Γ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι το χαμηλότερο τίμημα στο σύνολο των αιτουμένων 
ποσοτήτων τόνερ, μελανοταινιών και αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά μηχανήματα 
και τις συσκευές φαξ (η συνολική προσφερόμενη τιμή, χωρίς Φ.Π.Α.). 
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Δ) ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες από 
την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που 
ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Ε) ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως κατά την 
αποσφράγιση των προσφορών, ο εκπρόσωπός του πρέπει να προσκομίζει νόμιμη 
εξουσιοδότηση που να του δίνει το δικαίωμα να παρευρεθεί στο διαγωνισμό. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, παρουσία των 
διαγωνιζομένων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν, με την 
παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και μονογράφονται από 
όλα τα µέλη της Επιτροπής, οι τρεις υποφάκελοι με τα δικαιολογητικά, την τεχνική 
και την οικονομική προσφορά αντίστοιχα. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
δεν αποσφραγίζονται σε πρώτη φάση, απλά μονογράφονται. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζεται πρώτα ο φάκελος με τα δικαιολογητικά και 
ύστερα ο φάκελος με την τεχνική προσφορά και μονογράφονται από την Επιτροπή 
όλα τα Δικαιολογητικά και οι Τεχνικές Προσφορές ανά φύλλο. Αφού ελεγχθεί από 
την Επιτροπή η πληρότητα, η ορθότητα καθώς και η συμβατότητα των παραπάνω 
δικαιολογητικών, αρχικά, και της τεχνικής προσφοράς, στη συνέχεια, με τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης, αποσφραγίζεται, τέλος, η οικονομική προσφορά. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ομοίως ελέγχει και αξιολογεί τα οικονομικά στοιχεία 
που έχουν υποβληθεί, προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) θα λαμβάνεται υπόψη για την 
σύγκριση των προσφορών. 
Μονογράφονται δε όλα τα στοιχεία και αυτού του φακέλου, κατά φύλλο.  

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών 
δύναται να ορίσει άλλη ημερομηνία για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των 
συμμετεχόντων (αλλιώς αυτές, ανοίγονται την ίδια μέρα, αφού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία για τους φακέλους των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, 
όπως περιγράφεται παραπάνω). Στην περίπτωση αυτή οφείλει να ενημερώσει 
έγκαιρα τους συμμετέχοντες.  

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαμβάνουν αυθημερόν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης 
και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
Διευκρινίσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού είτε 
ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική 
γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις 
που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του 
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Διαγωνισμού. 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά διαβιβάζονται σφραγισμένοι στο Ειδικό Γραφείο του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης, το οποίο μεριμνά για την επιστροφή τους στους 
υποψηφίους αναδόχους, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή συντάσσει μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας σχετικό πρακτικό εις διπλούν, το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα 
Αρχή, που εν συνεχεία θα εκδώσει σχετική απόφαση την οποία και κοινοποιεί σε 
όλους τους συμμετέχοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας. 
 

ΣΤ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας, διατηρεί το 
δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δημόσιο: 
Α. Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού. 
Β. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης. 
Γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 
150/Α’/10-7-2007). 

Ζ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή η οποία έχει 
συσταθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την 46/2015 Απόφαση του Τριμελούς 
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή, όπως περιγράφεται ανωτέρω 
υπό στοιχ. «Γ». 

Η) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία 
που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. 
 

Θ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Μετά την αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή 
Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, εγκρίνει το σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και κατακυρώνει τον πρόχειρο 
διαγωνισμό σε έναν προμηθευτή. 

Ο ως άνω προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: 

 
1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και 
επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
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2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) ως και τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους. 
 

3. 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 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). 
 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ’αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή πιστοποιητικό άλλης 
αρμόδιας αρχής ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά 
περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς), κατά την ημέρα αποσφράγισης των 
προσφορών. 

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του διαγωνιζομένου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση 
του διαγωνιζομένου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με 
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
διαγωνιζομένου, στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η ένορκη 
αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο εντός του 
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Μετά το πέρας και του ελέγχου των ανωτέρω, η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό εις 
διπλούν, το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και εκδίδει τη σχετική 
τελική απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
 

Ι) ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ακολουθεί πρόσκληση-ανακοίνωση προς τον προμηθευτή-ανάδοχο, για 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Επιτροπής Διαχείρισης της 
Επιχορήγησης και του προμηθευτή. 

Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, σύμφωνα µε τους 
όρους και τα οριζόμενα από το ΠΔ 118/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τη 
δημοσίευση της παρούσας. 

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να 
υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 
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Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να 
γίνεται και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον 
αυτός το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση, ωστόσο, αξιολόγησης προσφορών ως ισότιμων, τελικός 
προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης, που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, 
αφού κληθούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.  

Ο διαγωνιζόμενος, με τη συμμετοχή του, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, γενικούς και ειδικούς. Κανένας 
από τους διαγωνιζόμενους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος 
της μετά την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας (συνεδρίαση της Επιτροπής). Σε 
περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και 
απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

Η αρμόδια ως άνω Επιτροπή, δικαιούται, στη βάση του έννομου συμφέροντός 
της Υπηρεσίας, κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως για την Υπηρεσία, να 
απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.  

Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη την τυχόν διαπραγμάτευση, 
ή να την αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτήν, μόνον εφόσον υπάρχουν 
εξαιρετικά σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν πλήρως τις ενέργειες αυτές. 

 
Ια) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 

Τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας, καθώς 
και παραλαβή αντιγράφων για φωτοτυπίες και επιστροφή της (κατόπιν προσκόμισης 
του ΑΔΤ του αιτούντος), με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνα του υποψηφίου Αναδόχου, 
παρέχονται από το τμήμα Προμηθειών - Ειδικό Γραφείο, από τους αρμόδιους 
υπαλλήλους: Πέτρο Κοταμανίδη, Νικόλαο Κασίμη, Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 
4ος όροφος, γραφείο 454, τηλέφωνo: 2310-507454 και φαξ: 2310-507452, εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.  

Οι με οποιοδήποτε τρόπο παραλήπτες της Ανακοίνωσης υποχρεούνται να 
ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα 
με τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη 
να το γνωρίσουν έγγραφα στην Υπηρεσία και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 
Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Ανακοίνωσης θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», από 
όπου μπορεί να γίνει αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ, όπως και στο δικτυακό τόπο του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης www.efeteio-thess.gr 

Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από το ως άνω τμήμα 
Προμηθειών-Ειδικό Γραφείο του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

Σημειώνεται ότι τυχόν αιτηθείσες συμπληρωματικές πληροφορίες-ερωτήματα 
σχετικά με το διαγωνισμό, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της αρμόδια Υπηρεσίας 
επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του 
διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική 
μορφή στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο του Εφετείου Θεσσαλονίκης.  

 
Ιβ) ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του εν λόγω διαγωνισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

http://www.efeteio-thess.gr/
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είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (22.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του 
οικονομικού έτους 2016 και συγκεκριμένα σε βάρος του ΚΑΕ 1731.001 «Προμήθεια 
φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού - τόνερ, ξηρογραφικό χαρτί A3 A4, μελάνι κλπ» 
του ειδικού λογαριασμού που διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης.  
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 
 

Καλλιρόη Χειμαριού 
Πρόεδρος Εφετών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Κάθε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικότερα από τους όρους του 
διαγωνισμού, διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Κανονισμού Προμηθειών 
του Δημοσίου (Π.Δ. 118/07) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ως και τις λοιπές 
περί προμηθειών δημοσίου κείμενες διατάξεις. 

 Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσας 
διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής (που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της) 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 Προσφορά για μέρος της ποσότητας που ορίζει η προκήρυξη απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 ο Ανάδοχος, με δικά του μέσα και ύστερα από συμφωνία για τους όρους 
αυτής με τα κατά τόπους καταστήματα και μόνο εφόσον τα τελευταία (κατά τόπους 
καταστήματα) ζητήσουν αυτή την υπηρεσία από τον Ανάδοχο, εκείνος θα οφείλει να 
συλλέγει τα χρησιμοποιημένα αναλώσιμα προς ανακύκλωση, ανάλογα με τους όρους 
που συμφωνήθηκαν μεταξύ τους (του Αναδόχου με τους υπευθύνους των κατά 
τόπους καταστημάτων). 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω συμφωνία δεν είναι υποχρεωτικό να ζητηθεί για κανένα 
από τα δύο μέρη. Εάν όμως το κατά τόπον κατάστημα θελήσει να ζητήσει αυτή την 
υπηρεσία από τον Ανάδοχο, εκείνος οφείλει να ανταποκριθεί με τους όρους που θα 
συμφωνηθούν ως άνω μεταξύ των. 
 

Α1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση, έλεγχο και παραλαβή της 
συνολικής ποσότητας των τόνερ, μελανοταινιών, και αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά 
μηχανήματα και τις συσκευές φαξ, σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς,  την 
έκδοση σχετικού τιμολογίου καθώς και την υποβολή των απαιτουμένων 
δικαιολογητικών στην Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορήγησης, προς έκδοση της 
επιταγής. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής 
καθαρής αξίας του τιμολογίου (πριν συνυπολογισθεί ο Φ.Π.Α.). 
 

Α2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει κατάλληλα στοιβαγμένα τα ζητούμενα 
είδη σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, με τον τρόπο και στους χώρους (ενδεχομένως 
περισσότερα του ενός σημείου) των κατά τόπους δικαστικών καταστημάτων που θα 
υποδειχθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο της αντίστοιχης υπηρεσίας. 
Η μεταφορά και παράδοση όλων των ειδών θα γίνει με την φροντίδα και τις δαπάνες 
του κάθε προμηθευτή. 
Τα έξοδα μεταφοράς, τα ανθρώπινα (προσωπικό) ή μηχανικά μέσα που τυχόν θα 
απαιτηθούν ανά υπηρεσία και εφόσον η χρήση των μέσων αυτών επιτρέπεται από 
την εν λόγω υπηρεσία,  για την εκφόρτωση-διακίνηση και τελική παράδοση των ειδών 
στους ως άνω υποδεικνυόμενους χώρους, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον 
προμηθευτή.  
Η Υπηρεσία, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από 
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τυχόν ατύχημα (επί ανθρώπων –μηχανημάτων-εγκαταστάσεων κ.λ.π.) ή από κάθε 
άλλη αιτία κατά την μεταφορά και παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο.  
Ο Ανάδοχος, είναι επίσης υπεύθυνος για την πλήρη αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας 
η οποία ήθελε προκληθεί από το προσωπικό ή τους συνεργάτες του ή τα μέσα που 
τυχόν αυτοί χρησιμοποιούν, στους χώρους και τις υποδομές-εγκαταστάσεις της 
υπηρεσίας, κατά τη διαδικασία της παράδοσης των ειδών και μέχρι την ολοκλήρωσή 
της. 
Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσουν οι αρμόδιες επιτροπές παραλαβής-
καλής εκτέλεσης που έχουν συσταθεί στα κατά τόπους δικαστικά καταστήματα, 
σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την συγκρότηση των επιτροπών των αρθ. 38 του Π.Δ. 
118/07 και άρθ. 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 
Ο κάθε προμηθευτής, με δική του ευθύνη, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
(π.χ. στοιβασία, εξωτερικές ενδείξεις των κιβωτίων κ.λ.π.), ώστε η επιτροπή 
παραλαβής να μπορεί να ελέγξει και να επαληθεύσει τα είδη που θα παραληφθούν. 
 

Α3. ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις 
απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη 
(συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, 
καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση 
του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται 
σχετικά παρακάτω: 

1) Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος 
Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ζητούμενα είδη στους ως άνω 
ενδεδειγμένους χώρους, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η σύμβαση που θα 
υπογραφεί. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή για λόγους που οφείλονται σε κάποιον ή 
κάποιους από τους προμηθευτές, τότε ο συγκεκριμένος προμηθευτής δύναται να 
υποχρεωθεί να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 
3% επί του συμβατικού τιμήματος των υλικών των οποίων καθυστερεί η παράδοση, 
κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, 
σύμφωνα και με τις διατάξεις του αρθ. 34 του π.δ. 118/2007 . 

2) Έκπτωση προμηθευτή 
Η Υπηρεσία (το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο) σύμφωνα και με τις 
διατάξεις του αρθ. 34 του π.δ. 118/2007, έχει δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον 
προμηθευτή, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν 
εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 
παρούσας διακήρυξη. 
Σε περίπτωση έκπτωσης προμηθευτή, η Υπηρεσία δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
κρατήσει μέρος ή το σύνολο των ειδών, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 
τίμημα. 

3) Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που 
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συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως 
και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 

Α4. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι τόσο η προσφυγή στα δικαστήρια, 
όσο και η διαδικασία ενώπιον αυτών, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. 
Συνεπώς, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συνεχίζουν με καλή πίστη 
να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με βάση τη 
Σύμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, σα να μην είχαν προσφύγει στα 
δικαστήρια. 
Αρμόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας μεταξύ των συμβαλλομένων ορίζονται τα 
Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης (αποκλειστική αρμοδιότητα – δωσιδικία). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Για όλα τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει στην τεχνική προσφορά (και εφόσον η 
φύση των προσφερομένων ειδών το επιτρέπει) να δίδονται στοιχεία για την ποσότητα 
του περιεχομένου όσο και την απόδοσή τους. 
Για όλα τα προσφερόμενα αυθεντικά είτε ισοδύναμα (διευκρινίζεται ότι τα 
αναγομωμένα προϊόντα δεν θεωρούνται ισοδύναμα σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα παρακάτω στην παρ.2) υλικά, απαιτείται από τον προσφέροντα επί ποινή 
αποκλεισμού: 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75 του προσφέροντος ότι: 
1. Όλα τα προσφερόμενα είδη είναι σε άριστη κατάσταση και ανταποκρίνονται 
ακριβώς στα ζητηθέντα με την παρούσα διακήρυξη. 
2. Όλα τα προσφερόμενα είδη είναι αυθεντικά εργοστασιακά ή ισοδύναμα αυτών (τα 
οποία –ισοδύναμα ̶ στην περίπτωση των τόνερ δεν είναι προϊόντα απλής αναγόμωσης 
αλλά ανακατασκευασμένα είτε συμβατά που είναι ελεύθερα πατεντών και 
κυκλοφορούν νόμιμα εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
για την κάθε συσκευή για την οποία προορίζονται . 
3. Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό ή δεν μπορεί 
να αναγνωρισθεί από το αντίστοιχο μηχάνημα για το οποίο προορίζεται θα 
αντικατασταθεί άμεσα (αυθημερόν εάν πρόκειται για Υπηρεσία που βρίσκεται στον 
τόπο της έδρας του προσφέροντος – άλλως εντός δύο (2) ημερών το πολύ, από την 
αναγγελία του προβλήματος στον προσφέροντα) με νέο αρίστης ποιότητας, και εάν 
αποδειχτούν ελαττωματικά ή δεν αναγνωρίζονται περισσότερο από το 10% της 
ποσότητας του συγκεκριμένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άμεσα (όπως παραπάνω) 
όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου κωδικού, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της 
Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 
4. Όλα τα προσφερόμενα είδη αποδίδουν το μέγιστο αριθμό αντιγράφων-σελίδων 
εκτύπωσης (σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του προσφερόμενου 
τύπου/συσκευασίας του υλικού) και σε περίπτωση ισοδύναμου με την ως άνω έννοια, 
δίδουν αριθμό αντιγράφων-σελίδων εκτύπωσης τουλάχιστον ίσο με αυτόν του 
γνησίου αναλωσίμου (του αντιστοίχου τύπου-συσκευασίας), η δε ποιότητα 
αναπαραγωγής αντιγράφου-σελ. εκτύπωσης, σε περίπτωση του ως άνω ορισθέντος 
ισοδυνάμου, συμφωνεί με τις προδιαγραφές του αρχικού κατασκευαστή (του γνησίου 
αναλωσίμου). Επί προσφερομένων ισοδυνάμων, σε περίπτωση που κατά τη χρήση 
διαπιστωθεί ότι οι παραπάνω όροι (περί του αριθμού των παραγομένων αντιγράφων-
σελ. εκτύπωσης ως και της ποιότητας αυτών) δεν πληρούνται, θα αντικατασταθεί όλη 
η υπό προμήθεια ποσότητα του προσφερόμενου είδους, χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης. 
5. Τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την κακή 
αναπαραγωγή του αντιγράφου-σελίδας εκτύπωσης ή την παντελή έλλειψη αυτής, 
αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή 
για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών υλικών 
που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. 
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6. Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασμένα ως εξής: 
 i) Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συμβατότητα τύπου-
μοντέλου, ο τύπος του μηχανήματος για το οποίο προορίζονται και β) η ημερομηνία 
λήξης (όπου υπάρχει εκ της φύσεως του προϊόντος) ή εναλλακτικά η ημερομηνία 
κατασκευής. 

ii) Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς. 
7. Τα προσφερόμενα είδη εφόσον εκ της φύσεώς τους φέρουν ημερομηνία λήξης, 
αυτή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία παράδοσής 
τους. 
 

Προσκόμιση των κάτωθι κατά περίπτωση: 
 
Α. (μόνον επί προσφερομένων ισοδυνάμων)  
Σε περίπτωση που προσφερθούν μελάνια ή τόνερ διαφορετικού κατασκευαστή από 
αυτόν του μηχανήματος για το οποίο προορίζονται (ισοδύναμα όπως αυτά ορίζονται 
παραπάνω στην παρ. 2), τότε απαιτείται να δηλώνεται υπεύθυνα  (με Υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75 η οποία και θα συμπεριλαμβάνεται στο Φάκελο της 
Τεχνικής Προσφοράς), από τον προσφέροντα ότι: 
α) αυτά είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα 
δικαιώματα του κατασκευαστή των original και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη εντός 
των ορίων των κρατών μελών της Ε.Ε. 
β) όλα τα υλικά της ανακατασκευής (μελάνια ή τόνερ) είναι αρίστης ποιότητας και ότι 
τα μελανοδοχεία έχουν υποστεί συντήρηση του πλαστικού καλύμματος με 
αντικατάσταση των φθαρμένων και ελαττωματικών μερών και ότι αποδίδουν το ίδιο 
καλά όπως τα γνήσια (original) προϊόντα του αντίστοιχου τύπου που παρέχονται από 
τον κατασκευαστή. 
γ) Τα cartridges έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά (virgin cartridges). 
δ) Τα ανακατασκευασμένα cartridges έχουν καινούργια όλα τα επιμέρους εξαρτήματα 
που είναι αντικαταστάσιμα (π.χ. καινούργιο τύμπανο, καινούργιο blade κ.λ.π). 
 
Β. Για όλα τα προσφερόμενα (αυθεντικά εργοστασιακά είτε ισοδύναμα ως άνω 
είδη), απαιτείται επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, η προσκόμιση μαζί με το Φάκελο 
της Τεχνικής Προσφοράς και των αντίστοιχων πιστοποιητικών ISO 9001:2008 ή 
ισοδύναμων ή ανώτερων καθώς και ISO 14001:2004 ή ισοδύναμων ή ανώτερων, τα 
οποία (πιστοποιητικά), θα είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα (ISO 
εκτός Ε.Ε. δεν ισχύουν). 
 
Σημαντική Σημείωση: 
- Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των υπό προμήθεια, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
- Όλα τα παραπάνω θα συμπεριληφθούν και ως όροι της σύμβασης που θα 
υπογραφεί. 
- Όλοι οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή 
αποκλεισμού. 
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