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ΔΗΜΟ: ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΙΣΛΟ:   Προμικεια γραφικισ φλθσ &  
λοιπά υλικά γραφείων, εντφπων και υλικϊν  
μθχανογράφθςθσ & πολλαπλϊν εκτυπϊςεων 

 

ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΤΤΤΞΞΞΗΗΗ    ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΙΙΙΑΑΑ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΩΩΩΝΝΝ   

           

        Ο Διμαρχοσ Μυκόνου  

 
  Ζχοντασ υπόψθ :  

1.  Σθ με αρικ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Τπουργικι Απόφαςθ "ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ".  

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».  

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».  

4. Σισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ νομικϊν 

προςϊπων και υπθρεςιϊν του δθμοςίου τομζα – τροποποίθςθ διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Αϋ 161) 

και λοιπζσ ρυκμίςεισ».  

5. Σισ διατάξεισ του Ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά 

κζματα υπουργείου οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε κι ιςχφει με το Ν. 

4320/2015 (άρκρο 37) .  

6. Tθν Τ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) και των εκάςτοτε ιςχυουςϊν εγκυκλίων που 

ζχουν εκδοκεί μζχρι τθν θμζρα εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

 

ε περίπτωςθ που θ διακιρυξθ ζχει αςάφεια ι δεν αναφζρεται ςυγκεκριμζνα ςε άρκρο τθσ ι δεν αναφζρεται 

κακόλου, τότε ιςχφουν κατά περίπτωςθ τα άρκρα τθσ Τ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α). 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Σθ διενζργεια πρόχειρου μειοδοτικοφ  διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ που αφορά ςτθν 
προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και  λοιπϊν υλικϊν γραφείου, ζντυπων, υλικϊν μθχανογράφθςθσ και 
πολλαπλϊν εκτυπϊςεων για τισ ανάγκεσ του Διμου Μυκόνου ζτουσ 2016,  ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 
48.404,25 € μαηί με το Φ.Π.Α 23% και με κριτιριο  κατακφρωςθσ  τθ χαμθλότερθ προςφορά ανά ομάδα 
ειδϊν. 
 

Άρκρο 1 - Αντικείμενο προμικειασ 
Η παροφςα αφορά τθ προμικεια  ειδϊν γραφικισ φλθσ και λοιπϊν υλικϊν γραφείου, ζντυπων, υλικϊν 



μθχανογράφθςθσ και πολλαπλϊν εκτυπϊςεων για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Μυκόνου. 
 

Άρκρο 2ο - υμβατικά τοιχεία  
τοιχεία τθσ ςφμβαςθσ που κα προςαρτθκοφν ςε αυτι κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
α) Σο ςυμφωνθτικό τθσ προμικειασ  
β)  Η Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ 
γ) Η Σεχνικι Ζκκεςθ τθσ μελζτθσ 
δ) Η Γενικι και Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων  
ε) Ο Ενδεικτικόσ Προυπολογιςμόσ  
η)            Η προςφορά του μειοδότθ (Οικονομικι) 
 
Άρκρο 3ο - Προχπολογιςμόσ, Χρθματοδότθςθ τθσ Προμικειασ 
α) Η δαπάνθ για τθν προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και λοιπϊν υλικϊν γραφείου,  ζντυπων,  υλικϊν  
μθχανογράφθςθσ  και  πολλαπλϊν  εκτυπϊςεων ζχει προχπολογιςκεί ενδεικτικά με το Φ.Π.Α. ςτισ ςαράντα 
οκτϊ χιλιάδεσ τετρακόςια τζςςερα ευρϊ και είκοςι πζντε λεπτά (48.404,25 €), 
β) Θα χρθματοδοτθκεί από Ι.Π. 
 

Άρκρο 4ο - Σρόποσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ 
α) τον διαγωνιςμό κα γίνονται δεκτοί όςοι ενδιαφερόμενοι προμθκευτζσ μποροφν να υποβάλουν 
προςφορά για το ςφνολο των ομάδων ειδϊν  ι και για κάκε ομάδα ειδϊν ξεχωριςτά.   Απαραίτθτθ  
προχπόκεςθ  για  να  γίνει  αποδεκτι  μία προςφορά είναι να περιζχει όλα τα υλικά τθσ προςφερόμενθσ 
ομάδασ. 
β) Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει με κριτιριο τθν χαμθλότερθ τιμι για τα είδθ που περιγράφονται ανά ομάδα 
ειδϊν. 
Όπου ςτθν παροφςα αναφζρεται ο όροσ ΟΜΑΔΑ εννοείται κάκε μία από τισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

1. Ομάδα Α. Προμήθεια εντφπων υλικών μηχανογράφηςησ & πολλαπλών εκτυπώςεων 
2. Ομάδα Β. Προμήθεια γραφικήσ φλησ & λοιπά υλικά γραφείων 

 
Άρκρο 5ο - Δεκτοί ςτον διαγωνιςμό 
τον διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί: 
1.  Ζλλθνεσ και αλλοδαποί προμθκευτζσ 
2.  Νομικά πρόςωπα θμεδαπά και αλλοδαπά 
3.  υνεταιριςμοί 
4.  Ενϊςεισ προμθκευτϊν 
 
Άρκρο 6ο - Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά και νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά κακϊσ και  οι 

ενϊςεισ προμθκευτϊν και οι ςυνεταιριςμοί που αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα ςχετικι με το 

αντικείμενο τθσ προμικειασ. 

Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό είναι τα εξισ: 

 Για όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ απαιτείται προςκόμιςθ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ποςοφ ίςου 

με το 2% τθσ κακαρισ προχπολογιςκείςασ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν (ομάδασ ι ομάδων) για τισ οποίεσ 

κα ςυμμετάςχουν. Επί πλζον κα προςκομίςουν:  

 α) Σα θμεδαπά φυςικά πρόςωπα: 

 1) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι 

είναι ενιμεροι αφϋ ενόσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και 

αφετζρου ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 2) Πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ς' αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τουσ, ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια δθμόςια αρχι ι αρχι τοπικισ 



αυτοδιοίκθςθσ, που κα ζχουν εκδοκεί το πολφ ζξι μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ. 

              β) Σα αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα:  

 1)Πιςτοποιθτικά από τα οποία να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι, ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που αφοροφν 

τισ ειςφορζσ για κοινωνικι αςφάλιςθ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ  

 2) Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, περί 

εγγραφισ τουσ ςτα μθτρϊα του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμουσ επαγγελματικοφσ καταλόγουσ. 

Όλα τα παραπάνω ζγγραφα εφόςον μεταφράηονται εισ τθν Ελλθνικι γλϊςςα ςτο εξωτερικό από αρμόδια 

Αλλοδαπι ι Ελλθνικι Αρχι (π.χ Προξενείο) οφείλουν να φζρουν τθ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ (apostyle) για να είναι 

αποδεκτά ωσ ζγκυρα. 

γ) Σα Νομικά Πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά κατακζτουν ςαν δικαιολογθτικά όλα τα παραπάνω ζγγραφα 

κακϊσ και τα νομιμοποιθτικά τουσ ζγγραφα, όπωσ αναλυτικά αναφζρονται παρακάτω.  

 

 Εκτόσ των προαναφερομζνων κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικϊν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να 

υποβάλουν: 

1) Νόμιμθ εξουςιοδότθςθ προσ τον εγχειρίηοντα τθν προςφορά με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ από αρμόδια αρχι. 

2) Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86 που κα αναφζρει ότι ο ςυμμετζχων ζλαβε 

γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ και ειδικότερα των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν  των υπό προμικεια ειδϊν και αποδζχεται αυτοφσ ανεπιφφλακτα. 

3) Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86 ςτθν οποία ο ςυμμετζχων κα δθλϊνει ότι θ 

γραφικι φλθ που κα προμθκεφςει είναι καινοφρια και αμεταχείριςτθ.  

4) Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86 ςτθν οποία κα δθλϊνεται θ χϊρα καταςκευισ ι 

προζλευςθσ τθσ γραφικισ φλθσ. 

 

Οι παραπάνω ηθτοφμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ είναι δυνατόν να ςυγχωνευτοφν ςε μία υπεφκυνθ 

διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86. 

Ο ςυμμετζχων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 

και τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δε γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ κάκε τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ. 

 Οι διαγωνιηόμενοι, εφόςον είναι φυςικά πρόςωπα, παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ, ι με το νόμιμα 

εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ. Εφόςον είναι προςωπικζσ εταιρείεσ, ι Μον. ΕΠΕ ι Ε.Π.Ε., εκπροςωποφνται 

από το διαχειριςτι τουσ ι από άλλο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. Οι Α.Ε. εκπροςωποφνται από μζλοσ 

του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι άλλο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. Η εξουςιοδότθςθ κεωρείται νόμιμθ, 

όταν θ υπογραφι του εξουςιοδοτοφντοσ ζχει κεωρθκεί από αρμόδια Δθμόςια Αρχι. 

 Οι Ο.Ε., Ε.Ε.  Ε.Π.Ε και Μον. ΕΠΕ οφείλουν να κατακζςουν πρωτότυπο ι επικυρωμζνο καταςτατικό με 

τισ τυχόν τροποποιιςεισ, νομίμωσ δθμοςιευμζνεσ, όπωσ αυτζσ κα εμφαίνονται ςτο προςκομιηόμενο 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του αρμόδιου Πρωτοδικείου τθσ ζδρασ του Νομικοφ Προςϊπου, εκδόςεωσ τριμινου 

τουλάχιςτον πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, ϊςτε να είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ τθσ 



χρονικισ διάρκειασ και τθσ εκπροςϊπθςθσ. Επιπλζον, το καταςτατικό και τυχόν τροποποιιςεισ  των Ε.Π.Ε. και 

Μον. Ε.Π.Ε   κα ςυνοδεφονται από αντίγραφα των ςχετικϊν  Φ.Ε.Κ. 

 Οι Α.Ε. οφείλουν να κατακζςουν α) το πρακτικό του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθ ςυγκρότθςι του, 

τθν εκπροςϊπθςθ και τθ χρονικι διάρκεια λειτουργίασ του κακόςον και τθν εντολι τθσ εκπροςϊπθςθσ του 

παρόντα διαγωνιςμοφ εφόςον απαιτείται, μαηί με το Φ.Ε.Κ. που ζχει αυτό δθμοςιευκεί και β) αντίγραφο του 

καταςτατικοφ ςφςταςθσ τθσ Α.Ε. με όλα τα ςυμβόλαια με τισ τυχόν τροποποιιςεισ που κα ςυνοδεφονται από 

τα αντίςτοιχα Φ.Ε.Κ. νομίμωσ δθμοςιευμζνα. 

          Οι προςφορζσ των κοινοπραξιϊν κατατίκενται από όλα τα κοινοπρακτοφντα μζλθ αυτοπροςϊπωσ ι από 

κοινό εκπρόςωπο διοριςμζνο με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο. Κανείσ δεν μπορεί να εκπροςωπιςει ςτθν 

ίδια δθμοπραςία περιςςότερεσ από μία εταιρείεσ ι κοινοπραξίεσ. Δεν μπορεί επίςθσ να ςυμμετζχει 

(ξεχωριςτά) και για δικό του λογαριαςμό αυτόσ που εκπροςωπεί διαγωνιηομζνθ εταιρεία ι είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου τζτοιασ εταιρείασ. Δεν μπορεί να ςυμμετζχει ςτθ δθμοπραςία για δικό του 

λογαριαςμό υπάλλθλοσ τθσ εταιρείασ θ οποία λαμβάνει μζροσ ςε αυτι, ι ειδικοί ςφμβουλοι που 

μιςκοδοτοφνται ι αμείβονται με οποιοδιποτε τρόπο από τθν εταιρεία αυτι. 

 Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με εκπροςϊπουσ τουσ υποβάλλουν, μαηί με τθν 

προςφορά, βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ, βεβαιουμζνου του γνιςιου τθσ υπογραφισ του εκπροςωποφμενου από 

αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι ι ςυμβολαιογράφο. 

 θμειϊνεται ότι όλεσ οι αναφερόμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/86, πρζπει να φζρουν 

ςφραγίδα τθσ επιχείρθςθσ και να υπογράφονται: 

 από το ίδιο το φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό, ι  

 όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτισ,  

 Επίςθσ όλα τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά πρζπει να είναι πρωτότυπα ι ευκρινι φωτοαντίγραφα 

αυτϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014.  

 Η επίδοςθ τθσ προςφοράσ του διαγωνιηομζνου αποδεικνφει ότι αυτόσ ζλαβε υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ 

τθσ προςφοράσ του τισ γενικζσ ςυνκικεσ προμικειασ. 

Άρκρο 7ο - Χρόνοσ & τόποσ κακϊσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 
α) Οι προςφορζσ για το διαγωνιςμό κα πρζπει  να κατατεκοφν αυτοπροςϊπωσ από τουσ διαγωνιηομζνουσ  
ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ  Διαγωνιςμοφ  κατά τθν θμζρα και ϊρα   που  κα πραγματοποιθκεί ο 
διαγωνιςμόσ ςτο δθμοτικό κατάςτθμα του Διμου Μυκόνου, κτίριο Βοϊνόβιτσ παραλία Μυκόνου τθλ. 
22890-23261, ιτοι   τθν 22/06/2016 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10:00. 

β) Επίςθσ  δφναται να ςταλοφν ταχυδρομικά  ι με άλλο τρόπο μζχρι και προθγουμζνθσ  του διαγωνιςμοφ 
εργαςίμου θμζρασ ςτο Πρωτόκολλο του Διμου Μυκόνου  Δ/νςθ (Κτίριο Βοϊνόβιτσ), Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ, 
Μφκονοσ.  
γ) Προςφορζσ που περιζχονται ςτο Διμο με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ 
δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθ Επιτροπι πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που κακορίηονται από 
τθ διακιρυξθ, προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερκείςα 
διαδικαςία. 
δ) Προςφορζσ που κατατζκθκαν εκπρόκεςμα δεν γίνονται δεκτζσ. 
ε) τθν προςφορά πρζπει να λθφκοφν υπόψθ όλεσ οι κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ για τθν 
παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που   προβλζπεται ςτθ παροφςα διακιρυξθ. 
 
Άρκρο 8o – Ιςχφσ των Προςφορϊν 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ  χωρίσ καμιά αλλαγι για  όλο το ζτοσ 2016. 
Προςφορά  που  ορίηει  χρόνο  ιςχφοσ  μικρότερο απορρίπτεται  ωσ  απαράδεκτθ.  Ο Διμοσ Μυκόνου μπορεί 
με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ προσ τουσ διαγωνιηόμενουσ να ηθτιςει παράταςθ ιςχφοσ των προςφορϊν. Αν θ 
επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κρίνει αςφμφορεσ τισ προςφορζσ μπορεί να επαναλάβει το 



διαγωνιςμό, οπότε ο μειοδότθσ δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωςθ. 
Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ μζχρι λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 
Άρκρο 9 – Φάκελοσ Προςφοράσ 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. 
Η μθ τιρθςθ οποιονδιποτε από τουσ όρουσ του άρκρου αυτοφ μπορεί να επιφζρει ποινι αποκλειςμοφ τθσ 
αντίςτοιχθσ προςφοράσ. 
Οι προςφορζσ κα επιδοκοφν ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο 
κυρίωσ φάκελο, όπου ζξω από αυτόν κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 
1.    Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ». 
2.   Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ που διενεργεί τθν προμικεια. 
3.   Ο  αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ διακιρυξθσ. 
4.   Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
5.   Σα πλιρθ ςτοιχεία του προςφζροντασ  (ονοματεπϊνυμο , τθλζφωνο ςτακερό, φάξ, κινθτό τθλζφωνο, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεφκυνςθ κ.τ.λ.) 
Με ποινι να μθν γίνουν δεκτζσ οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε φάκελο καλά  ςφραγιςμζνο, ςε δφο 
αντίγραφα, ο οποίοσ φζρει τισ πιο πάνω ενδείξεισ. 
Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Μζςα ςτο φάκελο προςφοράσ τοποκετοφνται 
όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και ειδικότερα : 
1.    ε δφο υποφάκελουσ τα δικαιολογθτικά του άρκρου 6 τθσ διακιρυξθσ ςε δφο αντίγραφα αντίςτοιχα μαηί 
με τα τεχνικά ςτοιχεία των προςφερομζνων ειδϊν. 
2.   Πολφ Καλά ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και λοιπζσ ενδείξεισ 
του κυρίωσ φακζλου. 
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να φζρουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. 
ε αντίκετθ περίπτωςθ πρζπει να μονογράφεται από τον προςφζρονται. Η προςφορά απορρίπτεται  όταν  
υπάρχουν  διορκϊςεισ  που  τθν  κακιςτοφν  αςαφι.  Ειδικά  ςτθν οικονομικι προςφορά κα υπογράφονται 
και κα ςφραγίηονται (ςτο περικϊριο κάκε ςελίδασ) με τθν ςφραγίδα του προςφζροντασ όλεσ οι ςελίδεσ που 
τθν απαρτίηουν.  Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ εκτόσ αν ρθτά αναφζρει ςτθν προςφορά του τα ςθμεία που τυχόν δεν αποδζχεται προκειμζνου 
να αξιολογθκοφν. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται δεκτι,  αλλά  απορρίπτεται  ωσ  
απαράδεκτθ,  κάκε  διευκρίνιςθ,  τροποποίθςθ, απόκρουςθ όρων τθσ διακιρυξθσ. Διευκρινιςεισ γίνονται 
όταν ηθτοφνται από τθν Επιτροπι του διαγωνιςμοφ. Από τισ διευκρινιςεισ που δίνονται λαμβάνονται υπόψθ 
μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ και ςε 
περίπτωςθ  υποβολισ  απορρίπτονται  ωσ  απαράδεκτεσ.   
Ο προςφζρων μπορεί να κάνει προςφορά  για το ςφνολο των ομάδων ι και για κάκε ομάδα ξεχωριςτά. 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να γίνει αποδεκτι μία προςφορά είναι να περιζχει όλα τα υλικά τθσ 
προςφερόμενθσ ομάδασ. 
Όπου ςτθν παροφςα αναφζρεται ο όροσ ΟΜΑΔΑ εννοείται κάκε μία από τισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

1. Ομάδα Α. Προμήθεια εντφπων υλικών μηχανογράφηςησ & πολλαπλών εκτυπώςεων 
2. Ομάδα Β. Προμήθεια γραφικήσ φλησ & λοιπά υλικά γραφείων 

 
Άρκρο 10ο -Σιμζσ προςφορϊν - Επιβαρφνςεισ μειοδοτϊν 
α)  Με τθν προςφορά θ τιμι που κα δοκεί κα είναι ςε - € -.   . τθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατιςεισ 
υπζρ τρίτων ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ εκτόσ από τον Φ.Π.Α. για παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με 
τον τρόπο τθσ διακιρυξθσ. 
β)  Προςφορά ςε άλλο νόμιςμα ι ριτρα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
γ)  Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ χωρίσ αυτό να προβλζπεται  απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Προςφορά που δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία τιμι, θ είναι 
εςφαλμζνθ λογιςτικά, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 
Άρκρο 11ο - Σρόποσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ Διαδικαςία Αποςφράγιςθσ προςφορϊν 
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ παράδοςθσ των προςφορϊν, αρικμοφνται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του 
Διαγωνιςμοφ  οι φάκελοι των προςφορϊν με τθ ςειρά που επιδόκθκαν. 
Η αποςφράγιςθ γίνεται δθμόςια από τθν  αρμόδια Επιτροπι ενϊπιον των ςυμμετοχόντων ςτο Διαγωνιςμό. 
Η επιτροπι διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 



θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθ διακιρυξθ. Προςφορζσ που υποβάλλονται μετά τθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν υπθρεςία για επιςτροφι ωσ 
εκπρόκεςμεσ. Η αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία : 
α) Αποςφραγίηεται μόνο ο κυρίωσ φάκελοσ , μονογράφονται  από τθν επιτροπι όλα τα δικαιολογθτικά  και θ 
τεχνικι προςφορά κατά φφλλο. Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηεται, αλλά 
μονογράφεται  από τθν επιτροπι και παραδίδεται ςτθν υπθρεςία. 
β) Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα αποςφραγιςκεί μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ  των  
λοιπϊν  ςτοιχείων  αυτισ  ςε  θμερομθνία  και  ϊρα  που  κα γνωςτοποιθκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ των 
οποίων οι φάκελοι (δικαιολογθτικά και τεχνικι προςφορά) κρίκθκαν πλιρεισ. 
 
Άρκρο 12ο - Αξιολόγθςθ Προςφορϊν 
Η κατακφρωςθ τελικά γίνεται ςτον προμθκευτι με τθν χαμθλότερθ τιμι ανά ομάδα ειδϊν  και ςτθν 
περίπτωςθ που κα υπάρχουν ίδιεσ τιμζσ  ανάμεςα ςε προμθκευτζσ κα διενεργείται κλιρωςθ με όρουσ που 
κα τεκοφν από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ, νοείτε δε ότι θ αξιολόγθςθ κα γίνει ανάμεςα ςτουσ προμθκευτζσ 
των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ  τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Ιςότιμεσ 
κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν αυτι ακριβϊσ τιμι και που είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ πρόςκλθςθσ.   Αποκλίςεισ   από   όρουσ  τθσ  διακιρυξθσ   ι  από  
ςθμεία  των  τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ απαράβατοι όροι θ επί ποινι 
αποκλειςμοφ είναι οπωςδιποτε ουςιϊδεισ και ςυνιςτοφν απόρριψθ των προςφορϊν. 
 
Άρκρο 13ο -Κρίςθ αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ 
Σο  αρμόδιο  όργανο  για  τθν  αξιολόγθςθ  των  αποτελεςμάτων  του  διαγωνιςμοφ  ,  με γνωμοδότθςθ του 
προσ τθν οικονομικι επιτροπι του Διμου Μυκόνου  που αποφαςίηει ςχετικά, προτείνει: 
α)  Κατακφρωςθ τθσ προμικειασ 
β)  Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων και επανάλθψθ με ίδιουσ ι νζουσ όρουσ. 
γ) Σθν κατανομι τθσ προμικειασ εφ’ όςον πρόκειται για διαιρετό μεταξφ ιςοδφναμων προςφορϊν ι τθν 
διενζργεια κλιρωςθσ μεταξφ τουσ. 
δ) Με απόφαςθ τθσ θ οικονομικι επιτροπι και ζπειτα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο 
διαγωνιςμόσ να ςυνεχιςτεί με υποβολι νζων προςφορϊν από τουσ αρχικά ςυμμετζχοντεσ χωρίσ 
τροποποίθςθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, προχπόκεςθ ο αρχικόσ διαγωνιςμόσ να ζχει 
αποτφχει ι να ζχει κρικεί αςφμφορο το αποτζλεςμα του. 
 
Άρκρο 14ο -Ενςτάςεισ προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 
α)   Ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ. 
Τποβάλλονται «μόνο» εγγράφωσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό μζςα ςτο μιςό του 
χρόνου από τθν ςχετικι δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ μζχρι τθν υποβολι των πρόςφορων. Η ςχετικι 
απόφαςθ τθσ Αρμόδιασ Επιτροπισ εκδίδεται το αργότερο 2 θμζρεσ πριν τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ. 
β)  Ενςτάςεισ  κατά  τθσ  νομιμότθτασ  τθσ  διενζργειασ  του  διαγωνιςμοφ  ι  τθν ςυμμετοχι προμθκευτι ςε 
αυτόν υποβάλλεται μόνο από προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό και αποκλείςτθκε  από  αυτόν 
ςε  οποιανδιποτε  ςτάδιο τθσ  διαδικαςίασ  τουσ και για λόγουσ που ανακφπτουν, κατά το αντίςτοιχο ςτάδιο. 
γ) Ενςτάςεισ υποβάλλονται μόνο εγγράφωσ ςτθν αρμόδια για τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ υπθρεςία 
κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ και μζχρι τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν ανακοίνωςθ του 
αποτελζςματοσ του αντίςτοιχου ςταδίου. 
δ)  Οι ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ ι ςυμμετοχισ διαγωνιηόμενου δεν ανακόπτουν τθν ςυνζχιςθ του 
διαγωνιςμοφ αλλά λαμβάνεται υπόψθ από τθν Αρμόδια Επιτροπι μετά τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 
Κατά τα λοιπά ιςχφει το άρκρο 15 του ΕΚΠΟΣΑ 
 
Άρκρο 15ο -Ανακοίνωςθ Κατακφρωςθσ 
α)   τον προμθκευτι που ζγινε θ κατακφρωςθ αποςτζλλεται ανακοίνωςθ ςφμφωνα με το άρκρο 24 του 
Ε.Κ.Π.O.T.A.  
β) Η κατακφρωςθ τθσ προμικειασ γίνεται για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα (ι μζροσ αυτισ που προςφζρει ο 
προμθκευτισ εφόςον πρόκειται για διαιρετό υλικό) με απόφαςθ  τθσ οικονομικισ επιτροπισ , φςτερα από 
γνωμοδότθςθ  τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν. 
γ) Η υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ για μζροσ τθσ υπό 
προμικεια ποςότθτασ ι αξίασ.  
 



Άρκρο 16ο -Τπογραφι φμβαςθσ 
Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια υποχρεοφται εντόσ 10 θμερϊν από τθν θμερομθνία 
τθσ ανακοίνωςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ . Ο χρόνοσ παράδοςθσ αρχίηει από 
τθν εκπνοι αυτισ τθσ προκεςμίασ. 
 
α)  Η ςφμβαςθ καταρτίηεται από τθν Τπθρεςία και υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.  
β)  Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, τθσ  Γενικισ και Ειδικισ υγγραφισ 
Τποχρεϊςεων και τθσ προςφοράσ του μειοδότθ που ζγινε αποδεκτι από τθν κατά Νόμο Επιτροπι. 
γ) Η ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιςτον τα εξισ : 

 Σον τόπο και τον χρόνο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 
  Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ, κακϊσ και τα πρόςωπα που δεςμεφουν τουσ ςυμβαλλόμενουσ. 
  Σισ προβλεπόμενεσ από τθν νομοκεςία τυπικζσ διαδικαςίεσ. 
  Σο προσ προμικεια είδοσ και τθν ποςότθτα. 
  Σθν ςυμφωνθκείςα τιμι. 
  Σον τόπο, τρόπο και τον χρόνο παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν. 
  Σον τρόπο παραλαβισ. 
  Σον τρόπο πλθρωμισ. 
  Σισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ. 
  Σον τρόπο επίλυςθσ διαφορϊν. 
 Σισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ. 
 Σον τρόπο αναπροςαρμογισ του ςυμβατικοφ τμιματοσ. 
 Σισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

 
Άρκρο 17ο -φμβαςθ 
Η ςφμβαςθ καταρτίηεται από τθν υπθρεςία και υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και ςυντάςςεται 
με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των τευχϊν που τθ ςυνοδεφουν. Δεν μπορεί να περιζχει όρουσ 
αντίκετουσ με τα  παραπάνω ςτοιχεία. 
Η ςφμβαςθ υπογράφεται για το Διμο από το Διμαρχο. 
Η ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ωσ 31/12/2016 αλλά μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ και τον δφο ςυμβαλλομζνων 
δφναται να παρατακεί ζωσ τζςςερισ (4) το πολφ  μινεσ με απόφαςθ του Δ. . προκειμζνου να καλυφκοφν 
τρζχουςεσ ανάγκεσ του Διμου Μυκόνου και πάντοτε εντόσ των ορίων του προυπολογιςμοφ.   
 
Άρκρο 18ο –Εγγυιςεισ 
1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

Κάκε προςφορά ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγφθςθ ςυμμετοχισ υπζρ του ςυμμετζχοντοσ για 
ποςό που κα καλφπτει το 2% τθσ κακαρισ προχπολογιςκείςθσ αξίασ, τθσ/των   οµάδασ(-ων)   των   ειδϊν   
για   τθν/τισ   οποία(-εσ) ςυμμετζχει, χωρίσ Φ.Π.Α..  Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ζχει ιςχφ επί ζνα 
τουλάχιςτον μινα από τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ των προςφορϊν. Για τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ ιςχφουν τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 26 του ΕΚΠΟΣΑ. 

2. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ 
ορίηεται ςε 5% τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ τθσ/των   οµάδασ(-ων)   των   ειδϊν   για   τθν/τισ   οποία(-εσ) 
υποβλικθκε προςφορά χωρίσ τον Φ.Π.Α.,  παρζχεται δε με εγγυθτικι επιςτολι  πιςτωτικϊν ιδρυμάτων  ι  
άλλων  νομικϊν  προςϊπων  Ε.Ε.  και  ζχουν  το δικαίωμα προσ τοφτο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ 
μετάφραςθ κακϊσ και με ζντοκα γραμμάτια  Δθμοςίου. 
Η εγγφθςθ κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Η εγγφθςθ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ και φςτερα από τθν 
εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 
 
Άρκρο 19ο -Παραλαβι 
Η  παραλαβι  των  ειδϊν,  θ  διαδικαςία  παραλαβισ  αυτϊν  και  θ  ςυγκρότθςθ  τθσ επιτροπισ παραλαβισ , 
γίνεται με όςα κακορίηονται ςτο άρκρο 28 του ΕΚΠΟΣΑ. 
 
Άρκρο 20ο -Πλθρωμι 
α) Ενδεικτικά αναφζρεται ότι θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν τθσ παροφςθσ  δφναται να  γίνει και με 



εξόφλθςθ 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 1.α , 2 και 3 του άρκρου 
36 τθσ Τ.Α. 11389/93 του ΤΠ.Ε) και κατά περίπτωςθ εάν τα είδθ παραδίδονται τμθματικά κα εκδίδεται 
τιμολόγιο για κάκε  ποςότθτα που παραδίδεται μετά από κάκε παραγγελία του ςτον Διμο Μυκόνου και όχι 
για το ςυνολικό ποςό. 
β)  Όλα  τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια οικονομικι υπθρεςία του. Συχόν 
διαφορζσ που μπορεί να προκφψουν μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ μεταξφ του Διμου Μυκόνου και 
προμθκευτι ςφμβαςθσ, κα επιλφονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 40 τθσ Τ.Α. 11389/93 του 
ΤΠ.Ε. 
γ) Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ και τυχόν επαναλθπτικισ βαρφνουν τον ανάδοχο. 
 
 
Άρκρο 21ο -Χρόνοσ παράδοςθσ 
Ο χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ςε 3 θμερολογιακζσ θμζρεσ το πολφ μετά από κάκε παραγγελία τθσ 
υπθρεςίασ. Για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ ορίηεται ποινικι ριτρα  15 €.  Μετά από τριάντα θμζρεσ ο 
προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ . Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του ΕΚΠΟΣΑ 
 
Άρκρο 22ο -Γλϊςςα 
Όλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν διενζργεια και ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό πρζπει να είναι ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα. 
 
Άρκρο 23ο - Πλθροφορίεσ 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ενθμερωκοφν ςχετικά με τθ δθμοπραςία, τον τρόπο κτιςθσ των εντφπων, 
κτλ από τθν υπάλλθλο του τμιματοσ εξόδων Ιςιδϊρα Αλεξανδροποφλου προςερχόμενοι όλεσ τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ ςτο δθμοτικό κατάςτθμα του Διμου Μυκόνου και ςτο τθλζφωνο 22890-25975 κακϊσ και 
από τθν ιςτοςελίδα του Διμου και από τθν  θλεκτρονικι διεφκυνςθ  www.mykonos.gr.   
 
Άρκρο 24ο -Σόποσ Παράδοςθσ 
Η παράδοςθ των   ειδϊν  κα γίνεται περιοδικά, ςτισ  εγκαταςτάςεισ  του Διμου Μυκόνου ανάλογα με τισ 
προκφπτουςεσ ανάγκεσ και κατόπιν εντολισ. Δφναται για όλα τα υπό προμικεια είδθ να γίνει και με 
διαφορετικό τρόπο θ παράδοςθ  που ενδεχομζνωσ κα προτείνει ο προμθκευτισ και αποδεχτεί ο Διμοσ 
Μυκόνου. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 ΔΗΜΟ: ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΙΣΛΟ:   Προμικεια γραφικισ φλθσ &  
λοιπά υλικά γραφείων, εντφπων και υλικϊν  
μθχανογράφθςθσ & πολλαπλϊν εκτυπϊςεων 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α. Προμήθεια εντφπων υλικών μηχανογράφηςησ &  
πολλαπλών εκτυπώςεων 

AA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ. 
ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ M. ΔΑΠΑΝΗ 

1 PANASONIC FAX UF-6100 ( UG-3380 ) τεμάχιο 5   

2 PANASONIC workio DP3010 τεμάχιο 5   

3 PANASONIC workio DP8020 τεμάχιο 12   

4 ΗP cm1415FN (HP Toner 128A Black)  τεμάχιο 22   

5 ΗP cm1415FN (HP Toner 128A Cyan)  τεμάχιο 6   

6 ΗP cm1415FN (HP Toner 128A Magenta)  τεμάχιο 7   

7 ΗP cm1415FN (HP Toner 128A Yellow)  τεμάχιο 7   

8 CANON (toner NO 40) τεμάχιο 4   

9 CANON (toner NO 41) τεμάχιο 2   

10 lexmark No MX310 502Η black τεμάχιο 40   

11 sharp AR6020 (MX-237GT) τεμάχιο 10   

12 develop ineo 224e toner type tn322 τεμάχιο 3   



13 SAMSUNG SCX 4623 F (MLTD1052LELS, 1052) τεμάχιο 27   

14 Samsung xpressM2675F No 1508T11203 (116L black) τεμάχιο 15   

15 GENSTNTER COPIER AFICIO 1312  τεμάχιο 12   

16 hp laserjet P2055dn (505A black)  τεμάχιο 30   

17 Xerox WorkCentre 3325  τεμάχιο 5   

18 Panafax uf 595 τεμάχιο 5   

19 
HP Designjet T2300 PostScript eMultifunction Printer 

Δοχείο γκρι μελάνθσ 130ml No72 
τεμάχιο 2   

20 
HP Designjet T2300 PostScript eMultifunction Printer 

Δοχείο κίτρινθσ μελάνθσ 130ml No72 
τεμάχιο 1   

21 
HP Designjet T2300 PostScript eMultifunction Printer 

Δοχείο κυανισ μελάνθσ 130ml No72 
τεμάχιο 1   

22 
HP Designjet T2300 PostScript eMultifunction Printer 

Δοχείο μελάνθσ ματηζντα  130ml No72 
τεμάχιο 1   

23 
HP Designjet T2300 PostScript eMultifunction Printer 

Δοχείο μαφρθσ ματ μελάνθσ (MK) 130ml No72 
τεμάχιο 2   

24 
HP Designjet T2300 PostScript eMultifunction Printer 

Δοχείο μαφρθσ μελάνθσ (PK) 130ml No72 
τεμάχιο 2   

25 Μθχάνθμα πλαςτικοποιθτισ για Α3 και Α4 τεμάχιο 1   

26 
Κάρτεσ πλαςτικοποίθςθσ Α3 λεπτι (80 micron) 

(ςυςκευαςία των 100) 
τεμάχιο 2   

27 
Κάρτεσ πλαςτικοποίθςθσ Α3 (125 micron) (ςυςκευαςία 

των 100) 
τεμάχιο 2   

28 
Κάρτεσ πλαςτικοποίθςθσ Α4 λεπτι (80 micron) 

(ςυςκευαςία των 100) 
τεμάχιο 3   

http://www.tonerhellas.com/prod.php?pid=13317808**
../../../../../wwpc/gr/el/ga/WF06c/A1-12771-64199-69422-69422-3320453-3320464.html#_blank
../../../../../wwpc/gr/el/ga/WF06c/A1-12771-64199-69422-69422-3320453-3320462.html#_blank
../../../../../wwpc/gr/el/ga/WF06c/A1-12771-64199-69422-69422-3320453-3320458.html#_blank
../../../../../wwpc/gr/el/ga/WF06c/A1-12771-64199-69422-69422-3320453-3320460.html#_blank
../../../../../wwpc/gr/el/ga/WF06c/A1-12771-64199-69422-69422-3320453-3320477.html#_blank
../../../../../wwpc/gr/el/ga/WF06c/A1-12771-64199-69422-69422-3320453-3320477.html#_blank


29 
Κάρτεσ πλαςτικοποίθςθσ Α4 (125 micron) (ςυςκευαςία 

των 100) 
τεμάχιο 3   

30 Μθχανι βιβλιοδεςίασ Α4 με πλαςτικό ςπιράλ τεμάχιο 1   

31 
πιράλ βιβλιοδεςίασ πλαςτικά 51mm (ςυςκευαςία των 

10 τμχ) 
τεμάχιο 5   

32 
πιράλ βιβλιοδεςίασ πλαςτικά 38mm (ςυςκευαςία των 

10 τμχ) 
τεμάχιο 6   

33 
πιράλ βιβλιοδεςίασ πλαςτικά 25mm (ςυςκευαςία των 

50 τμχ) 
τεμάχιο 8   

34 
πιράλ βιβλιοδεςίασ πλαςτικά 20mm (ςυςκευαςία των 

100 τμχ) 
τεμάχιο 8   

35 
πιράλ βιβλιοδεςίασ πλαςτικά 16mm (ςυςκευαςία των 

20 τμχ) 
τεμάχιο 7   

36 
πιράλ βιβλιοδεςίασ πλαςτικά 12mm (ςυςκευαςία των 

25 τμχ) 
τεμάχιο 8   

37 
πιράλ βιβλιοδεςίασ πλαςτικά 8mm (ςυςκευαςία των 

25 τμχ) 
τεμάχιο 4   

38 Καταςτροφζασ εγγράφων τεμάχιο 2   

39 Feeder για εκτυπωτι sharp ar 6020 τεμάχιο 1   

40 Ποντίκι για υπολογιςτι ενςφρματο με μακρφ καλϊδιο τεμάχιο 1   

 

 
  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α  

  ΦΠΑ  ...... %  

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α (Ε ΕΤΡΩ)   

 

 

 
 

   
 

Ο προςφζρων 



 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

         Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
                     ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 ΔΗΜΟ: ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΙΣΛΟ:   Προμικεια γραφικισ φλθσ &  
λοιπά υλικά γραφείων, εντφπων και υλικϊν  
μθχανογράφθςθσ & πολλαπλϊν εκτυπϊςεων 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Β. Προμήθεια γραφικήσ φλησ & λοιπά υλικά γραφείων 
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΣΡ. ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ M. ΔΑΠΑΝΗ   

1 Χαρτί Α4 80gr 
Δεςμίδα 

500φ. 
3.000     

2 Χαρτί Α3 80gr 
Δεςμίδα 

500φ. 
150     

3 Ρολό χαρτί ςκλθροφ τφπου κιλό 50     

4 Χαρτί PLOTTER 0,914cmX50m 90gr Ρολό 3     

5 Χαρτί PLOTTER 0,61cmX50m 90gr Ρολό 3     

6 Χαρτί Φωτ/κό Α4 120γρ (ςυςκευαςία 250φ) τεμάχιο 5     

7 Βιβλίο πρωτοκόλλου αλλθλογραφίασ κωδ. 542 τεμάχιο 8     

8 Βιβλίο Παρουςίασ Προςωπικοφ Νο.524 τεμάχιο 15     

9 Μπλοκ Δελτίου Αποςτολισ τριπλότυπο τεμάχιο 3     

10 Μπλοκ Αποδείξεων είςπραξθσ τριπλότυπο τεμάχιο 3     

11 
Μπλοκ για τθ ςυμπλιρωςθ κρεοςκοπικοφ 
ελζγχου – διπλότυπο (παρατίκεται υπόδειγμα) 

τεμάχιο 3     



12 
Σετράδιο πρακτικϊν  με χοντρό εξϊφυλλο 200 
φφλλων 25Χ35 

τεμάχιο 8     

13 
Σετράδιο πρακτικϊν  με χοντρό εξϊφυλλο 100 
φφλλων 25Χ35 

τεμάχιο 5     

14 Βιβλίο διεκπεραίωςθσ εγγράφων Κωδ.526 τεμάχιο 5     

15 θμερολόγιο γραφείου τεμάχιο 30     

16 θμερολόγια τετράδια τεμάχιο 15     

17 μπλοκ ςθμειϊςεων 21*29,7 τεμάχιο 10     

18 τετράδια ςθμειϊςεων ςπιράλ 14*21 τεμάχιο 3     

19 
Πρωτόκολλο 30χ40 500φ. αρικμθμζνο τετράδιο 
ειςαγωγισ και καταγραφισ βιβλίων για 
καταλογογράφθςθ 

τεμάχιο 2     

20 
φακελουσ κλαςζρ Α4 (8-20) διάφορα χρϊματα 
χαρτόνι με πλαςτικό 

τεμάχιο 60     

21 
φακελουσ κλαςζρ Α4 (8-32) διάφορα χρϊματα 
χαρτόνι με πλαςτικό 

τεμάχιο 200     

22 κλαςζρ πιο λεπτά Α4 (4-32) χαρτόνι με πλαςτικό τεμάχιο 130     

23 ντοςιζ κουτί χοντρό οικολογικό με λάςτιχο τεμάχιο 100     

24 ντοςιε κουτί μεςαίο οικολογικό με λάςτιχο τεμάχιο 15     

 φάκελοσ με λάςτιχο και αυτιά διάφορα χρϊματα τεμάχιο 270     

25 Κουτί αποκικευςθσ τεμάχιο 20     

26 Κιβϊτιο Αδρανοφσ Αρχείου 32x36x29cm τεμάχιο 50     



27 
Θικεσ αρχειοκζτθςθσ και οργάνωςθσ μεγάλεσ 
όρκιεσ για φακζλουσ 

τεμάχιο 8     

28 Κουτιά οργάνωςθσ 6 ςυρταριϊν για Α4 τεμάχιο 15     

29 
Α4 διαφανείσ κικεσ πάχουσ 0,05mm (ςυςκευαςία 
100 τμχ) 

τεμάχιο 60     

30 
Α4 διαφάνειεσ με ζλαςμα πλαςτικό διάφορα 
χρϊματα 

τεμάχιο 100     

31 διαχωριςτικά κζματα αλφαβθτικά Α-Ω τεμάχιο 24     

32 διαχωριςτικά κζματα χρωματιςτά 10 κεμάτων τεμάχιο 20     

33 διαχωριςτικά κζματα αρικμθτικά 12 κεμάτων τεμάχιο 10     

34 τυλό τφπου bic μπλε τεμάχιο 550     

35 τυλό τφπου bic κόκκινο τεμάχιο 230     

36 τυλό τφπου bic μαφρο τεμάχιο 175     

37 τυλό διαρκείασ μπλε 0,7mm τεμάχιο 30     

38 Μολφβι ξφλινο τεμάχιο 56     

39 Γόμα λευκι τεμάχιο 10     

40 Φάκελοι αλλθλογραφίασ λευκοί 11,5 Χ 23 cm τεμάχιο 8000     

41 φάκελοι αλλθλογραφίασ λευκοί 25Χ35 τεμάχιο 2000     

42 φάκελοι αλλθλογραφίασ λευκοί 16Χ23 τεμάχιο 4000     



43 φάκελοι αλλθλογραφίασ λευκοί 19Χ26 τεμάχιο 500     

44 φάκελοι αλλθλογραφίασ λευκοί 30Χ40 τεμάχιο 150     

45 
Φάκελοι με φυςαλλίδεσ μεγάλο μζγεκοσ 35X44 
cm (για ντοςιζ) 

τεμάχιο 500     

46 Σαχυδρομικοί φάκελοι κίτρινοι (23*33) τεμάχιο 1000     

47 
Επιςτολόχαρτο ποιότθτασ τφπου conqueror 
χρϊματοσ απαλοφ κίτρινου 100gr διάςταςθσ Α4 

τεμάχιο 2000     

48 
Φάκελοι αλλθλογραφίασ ποιότθτασ τφπου 
conqueror χρϊματοσ απαλοφ κίτρινου 100gr 
διάςταςθσ 11,4 Χ 23 cm 

τεμάχιο 500     

49 
Φάκελοι αλλθλογραφίασ ποιότθτασ τφπου 
conqueror χρϊματοσ απαλοφ κίτρινου 100gr 
διάςταςθσ 23Χ32 cm 

τεμάχιο 1000     

50 
Αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ 96,5 X 33,8 mm 
(ςυςκευαςία 1000 τεμαχίων) 

τεμάχιο 3     

51 
Αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ 70 X 42 mm (ςυςκευαςία 
2100 τεμαχίων) 

τεμάχιο 1     

52 ςφραγίδεσ θμερομθνίασ τεμάχιο 4     

53 ταμπόν μπλε τεμάχιο 7     

54 μελάνια μπλε για ταμπόν τεμάχιο 16     

55 blanco ταινία τεμάχιο 40     

56 διορκωτικό ςετ blanco τεμάχιο 10     

57 blanco ςτυλό τεμάχιο 2     

58 blanco μπουκαλάκι τεμάχιο 9     



59 κόλλεσ stick τεμάχιο 21     

60 κόλλεσ ςε υγρι μορφι τεμάχιο 3     

61 ψαλίδια τεμάχιο 10     

62 αποςυρραπτικό καβουράκι τεμάχιο 4     

63 αποςυρραπτικό τεμάχιο 5     

64 ςυρραπτικά Νο 64 τεμάχιο 8     

65 ςυρραπτικά Νο126 τεμάχιο 5     

66 
ςυρραπτικό πολλϊν φφλλων 23/19 super (κουτί 
1000 τμχ) 

τεμάχιο 10     

67 ανταλλακτικά ςυρραπτικοφ γίγασ 23/17mm τεμάχιο 15     

68 ανταλλακτικά ςυρραπτικοφ Νο 126 τεμάχιο 85     

69 ανταλλακτικά ςυρραπτικοφ Νο 64 τεμάχιο 55     

70 διακορεφτισ μεγάλοσ τεμάχιο 2     

71 πινζηεσ καρφάκια πίνακα χρωματιςτά τεμάχιο 5     

72 πινζηεσ χρωματιςτζσ 
7 τμχ 

 

τεμάχιο 5     

73 χαρτοκόπτεσ τεμάχιο 5     

74 κοπίδια τεμάχιο 5     



75 ανταλλακτικζσ λεπίδεσ για κοπίδι (ςετ των 10) τεμάχιο 5     

76 πάγγοσ φυςικόσ τεμάχιο 2     

77 
μαρκαδοροι ανεξίτθλοι χοντρισ γραφισ 1,5-3mm 
μαφρο 

τεμάχιο 20     

78 
μαρκαδοροι ανεξίτθλοι χοντρισ γραφισ κόκκινο 
0,5 

τεμάχιο 10     

79 
μαρκαδοροι ανεξίτθλοι χοντρισ γραφισ μαφρο 
0,5 

τεμάχιο 15     

80 τυλό υγρισ μελάνθσ τφπου pilot μπλε 0,7 τεμάχιο 144     

81 τυλό υγρισ μελάνθσ τφπου pilot μαφρο 0,7 τεμάχιο 50     

82 τυλό gel τφπου pilot μπλε λεπτισ γραφισ 0,7 τεμάχιο 120     

83 μαρκαδόροι υπογραμμίςεων τεμάχιο 100     

84 ςυνδετιρεσ Νο 3 
κουτί 100 

τεμ. 
10     

85 ςυνδετιρεσ Νο4 
κουτί 100 

τεμ. 
33     

86 ςυνδετιρεσ Νο5 
κουτί 100 

τεμ. 
50     

87 ςυνδετιρεσ Νο 7 
κουτί 100 

τεμ. 
23     

88 ταινία ςυςκευαςίασ 5cm καφζ τεμάχιο 30     

89 Χαρτοταινία αυτοκόλλθτθ τεμάχιο 10     

90 ταινία ςυςκευαςίασ 5cm διάφανθ τεμάχιο 10     



91 ςελοτζιπ τεμάχιο 50     

92 βάςεισ για ςελοτζιπ τεμάχιο 7     

93 χαρτάκια post it μικρά 38*51 τεμάχιο 15     

94 χαρτάκια post it 76*76 τεμάχιο 44     

95 χαρτάκια κφβου 90*90 τεμάχιο 21     

96 λάςτιχα λεπτά ςυςκευαςία 500 τμχ τεμάχιο 10     

97 λάςτιχα πλακζ ςακουλάκι τεμάχιο 8     

98 computer αρικμομθχανζσ τεμάχιο 4     

99 dvd τεμάχιο 50     

100 κικεσ χάρτινεσ dvd τεμάχιο 50     

101 usb stick 32GB τεμάχιο 10     

102 χάρακεσ 50cm τεμάχιο 5     

103   Χαρτί μθχανογράφθςθσ 9,5 Χ 11 διπλό NCR Λ-Λ 
Κιβϊτιο 
1000φ. 

2     

 
  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β  

  ΦΠΑ  ...... %  

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β (Ε ΕΤΡΩ)   

 
                                                                              Ο προςφζρων 


