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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ &                                            
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119                                                       Προς:
Ταχ.Κωδ. : 115 26                                                        Όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς
Πληροφ. : Ε. Αλευρά                                                           
Aρ. τηλέφ.      : 213-1513-250                                    
Ε-mail       : e.alevra@prv.ypeka.gr                              

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφιτών, μελανιών και χαρτιού σε 
ρολό, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 6 παρ. 10 ν. 4412/2016, προς 
κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών λειτουργικών αναγκών υπηρεσιών του ΥΠΕΝ για το 
οικονομικό έτος 2022. 

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/55255/2391/31.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΠΒΚ4653Π8-ΝΝΨ) 
απόφαση ΥΠΕΝ περί «Έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων 
και εκ παραλλήλου απευθείας ανάθεσης τμήματος αυτού υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 
παράγραφος 10 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, για την προμήθεια γραφιτών, προς εξυπηρέτηση 
των επιτακτικών και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια γραφιτών, 
μελανιών και χαρτιού σε ρολό, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές ανάγκες των 
υπηρεσιών του. Για το σκοπό αυτό πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός κάτω των 
ορίων. Ωστόσο, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ανακύψει πολλαπλές ελλείψεις σε 
συγκεκριμένα αναλώσιμα αυτής της κατηγορίας, για την κάλυψη των άμεσων και κατεπειγουσών 
αναγκών του ΥΠΕΝ, επίκειται η εκ παραλλήλου προμήθεια μερικής ποσότητας αυτών με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 6 παράγραφος 10 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 118 του ίδιου νόμου.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 6 «Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης» του ν. 
4412/2016 ορίζει ότι «Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα…οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα …λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο 
του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000,00 ευρώ για 
προμήθειες…Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων, στα οποία έχει διαιρεθεί το 
προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών…».  

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/55255/2391/31.05.2022 ΑΔΑ: 6ΠΒΚ4653Π-ΝΝΨ)  
απόφασης έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων και 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών, επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία  που διεξάγεται 
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σύμφωνα με το άρθρο 118 και του άρθρο  6 παρ. 10 ν. 4412/2016,  όπως ισχύει, αποτελεί μέρος 
ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων που διεξάγεται  με τη διαδικασία  του 
άρθρου 27 του ν. 4412/2016. 

Στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας γραφιτών, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα 
ανέλθει έως του ποσού των  έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών 
(6.542,20€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και τριάντα 
τριών λεπτών (8.112,33€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του Tακτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022, βάσει των ακόλουθων αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ:

α) Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/51919/3134/24.05.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010613862, ΑΔΑ: 
6Β3Χ4653Π8-Τ9Α) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για δαπάνη ύψους 1.078,80 ευρώ από τον 
Ε.Φ. 1031-101-0000000, ΑΛΕ: 2410201001, με α/α 45013 καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας.

β) Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/51924/3138/24.05.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010611579, ΑΔΑ: 
66ΨΠ4653Π8-ΔΒΨ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για δαπάνη ύψους 1.000,93 ευρώ από τον 
Ε.Φ. 1031-204-0000000, ΑΛΕ: 2410201001, με α/α 45012 καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας.

γ) Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/51925/3139/24.05.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010613032, ΑΔΑ: 
9ΦΦΩ4653Π8-ΡΦ8) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για δαπάνη ύψους 992,00 ευρώ από τον 
Ε.Φ. 1031-207-0000000, ΑΛΕ: 2410201001, με α/α 45011 καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας.

δ) Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/51926/3140/24.05.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010612125, ΑΔΑ: 
64ΔΒ4653Π8-ΔΗΤ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για δαπάνη ύψους 654,72 ευρώ από τον 
Ε.Φ. 1031-208-0000000, ΑΛΕ: 2410201001, με α/α 45010 καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας.

ε) Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/50171/2997/24.05.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010613349, ΑΔΑ: 
9Δ9Ν4653Π8-Χ39) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για δαπάνη ύψους 4.385,88 ευρώ από τον 
Ε.Φ. 1031-501-0000000, ΑΛΕ: 2410201001, με α/α 45007 καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας.

 H ανάθεση της εν θέματι προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον 
διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
του Παραρτήματος Ι) για έναν ή περισσότερους πίνακες ή και για το σύνολο των πινάκων (με 
διακριτή προσφορά ανά πίνακα), καθώς και για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και 
ποσοτήτων κάθε πίνακα. Ωστόσο, η προσφερόμενη τιμή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό ανά πίνακα (ανά Ειδικό Φορέα) και το συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας, 
όπως αυτός αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση. 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για 
μέρος των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων κάθε πίνακα. 

Τα προς προμήθεια είδη αναλύονται στους ακόλουθους πίνακες:
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Ε.Φ. 1031-101-0000000

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗA/A
ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΙΤΗ

ΤΥΠΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ)

ΣΥΝΟΛΟ

1 KONICA 227-TN 323  OR 9 60,00€ 540,00€

2 KONICA 363-TN 414 OR 3 50,00 € 150,00 €

3 KONICA 454-TN 513 OR 3 60,00€ 180,00€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  870,00 €
ΦΠΑ 24%          208,80€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.078,80€

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών του πίνακα Α΄ θα γίνει στην αποθήκη  της οδού 
Πανόρμου 2, στους Αμπελοκήπους, εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης

(Πληροφορίες: κ. Π.Γεωργιόπουλος, αρ.τηλ.: 213-1513-236)

  Ε.Φ. 1031-204-0000000

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗA/A
ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΙΤΗ

ΤΥΠΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ)

ΣΥΝΟΛΟ

1 Μελανάκια εκτυπωτή 
PANTUM BMS100ADN 
SERIES

TONER 
PANTUM 

TLS120 (3.000 
Σελίδες)
TONER 

PANTUM 
TLS120 (6.000 

Σελίδες)

2

1

85,00€

100,00€

170,00€

100,00€

2 Μελάνια εκτυπωτή 
RICOH AFICIO MP 2550 B  

RICOH TONER 
TYPE 222OD 

COLOR BLACK 
(NET WEIGHT 

369G)-
1 κιβώτιο των 6 

τμχ/κιβώτιο

6 28,90€ 173,40€

3 Μελάνια εκτυπωτή ΤΑ 
TRIUMPH- ADLER P-
3521DN 

TONER P-
3521DN-OR

2 100,00€ 200,00€

4 Μελάνια εκτυπωτή 
RICOH AFICIO MP 201 SPF

RICOH TONER 
TYPE MP 201 
COLOR BLACK 
(NET WEIGHT 

6 27,30€ 163,80€





4/
13

230G) EDP 
CODE 842024-

1 κιβώτιο των 6 
τμχ/κιβώτιο

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  807,20 €
ΦΠΑ 24%        

193,73€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.000,93€

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών του πίνακα θα γίνει στην οδό Αδριανουπόλεως 
24/Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 551 33, εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
   (Πληροφορίες: κ. κ. Χριστοφόρου Σ., αρ. τηλ.: 2310-483223 ή Κουρούβανη Στ., αρ.τηλ.: 2310-
483226) 

Ε.Φ. 1031-207-0000000

Πίνακας Ι

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗA/A
ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΙΤΗ

ΤΥΠΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ)

ΣΥΝΟΛΟ

1 TRIUMP ADLER τύπου P-
3521 dn  

OR 3 100,00€ 300,00€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  300,00 €
ΦΠΑ 24%           72,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 372,00€

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών του πίνακα Ι θα γίνει στην αποθήκη  της οδού Πανόρμου 
2, στους Αμπελοκήπους, εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
        (Πληροφορίες: κ. Π.Γεωργιόπουλος, αρ.τηλ.: 213-1513-236) 

   Πίνακας ΙΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗA/A
ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΙΤΗ

ΤΥΠΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ)

ΣΥΝΟΛΟ

1 HP Laser Jet M404dn 
(CF259A-59A)  

OR 5 100,00€ 500,00€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ           500,00 €
ΦΠΑ 24%           120,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 620,00€
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       Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών του πίνακα ΙΙ θα γίνει στην αποθήκη της λεωφόρου 
Μεσογείων 119, εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
        (Πληροφορίες: κ. Π.Γεωργιόπουλος, αρ.τηλ.: 213-1513-236) 

    
Ε.    Ε.Φ.1031-208-0000000

Π    Πίνακας Ι

 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ/
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗA/A

ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΙΤΗ

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ)

ΣΥΝΟΛΟ

1  HP CP 230 A  ANAK. 3 7,00€ 21,00€

2 HP 2612 A  ANAK. 25 6,00€ 150,00€

3 HP 7553 ANAK. 5 5,00€ 25,00€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  196,00€
ΦΠΑ 24%                  47,04€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 243,04€

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών του πίνακα Ι θα γίνει στην αποθήκη της λεωφόρου 
Μεσογείων 119, εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
(Πληροφορίες: κ. Μ. Σιαμόπουλος, αρ.τηλ.: 213-1513-020) 

       Πίνακας ΙΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗA/A
ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΙΤΗ

ΤΥΠΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ)

ΣΥΝΟΛΟ

1 SAMSUNG 2675 ANAK. 6 15,00€ 90,00€

2 LEXMARK T 652 ANAK. 2 45,00€ 90,00€

3 LEXMARK MS 521 ANAK. 1 15,00€ 15,00€

4 LEXMARK MS 410 ANAK. 1 15,00€ 15,00€
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5 LEXMARK T 630 ANAK. 1 30,00€ 30,00€

6 HP 2055 (CE505A-05A) ANAK. 2 7,00€ 14,00€

7 HP Laser Jet M404DN 
(CF259A-59A)

ANAK. 2 13,00€ 26,00€

8 LEXMARK E 260 
(E260A11E)

ANAK. 1 30,00€ 30,00€

9 BROTHER MFC-L27100W 
TN 2420

ANAK. 2 11,00€ 22,00€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  332,00 €
ΦΠΑ 24%                           

76,98€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 411,68€

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών του πίνακα ΙΙ θα γίνει στην αποθήκη της λεωφόρου 
Μεσογείων 119, εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
        (Πληροφορίες: κ. Π.Γεωργιόπουλος, αρ.τηλ.: 213-1513-236) 

Ε.Φ. 1031-501-0000000

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗA/A
ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΙΤΗ

ΤΥΠΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ)

ΣΥΝΟΛΟ

1 RICOH MP 2555 SP/
IΜ 3000

OR 16 72,00€       1.152,00€

2 RICOH P C600 B  OR 2 135,00€ 270,00€

3 RICOH P C600 M  OR 2 155,00€ 310,00€

4 RICOH P C600 C  OR 2 155,00€ 310,00€

5 RICOH P C600 Y  OR 2 155,00€ 310,00€

6 RICOH IM C2000 B OR 2 60,00€ 120,00€

7 RICOH IM C2000 M OR 1 110,00€ 110,00€

8 RICOH IM C2000 C OR 1 110,00€ 110,00€

9 RICOH IM C2000 Y OR 1 110,00€ 110,00€

10 RICOH MP 4055 SP OR 5 95,00€ 475,00€

11 RICOH P 501 OR 1 100,00€ 100,00€

12 RICOH P 501 DRUM OR 1 160,00€ 160,00€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  3.537,00€
ΦΠΑ 24%              848,88€
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4.385,88€

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών του πίνακα θα γίνει στην αποθήκη της οδού Πανόρμου 
2, στους Αμπελοκήπους (Πληροφορίες: κ. Π. Γεωργιόπουλος, αρ. τηλ.: 213-1513-236), εκτός των 
ειδών με α/α 6,7,8 και 9 (RICOH IM C2000) θα παραδοθούν στην αποθήκη της λεωφόρου 
Μεσογείων 119, εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
(Πληροφορίες: κ. Μ. Σιαμόπουλος, αρ.τηλ.: 213-1513-020) 

                   2. Απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Όπου αναγράφεται τύπος  OR, θα πρέπει να είναι γνήσια αντιπροσωπείας – αυθεντικά προϊόντα 
των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original) 

 Να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. 

 Όπου  αναγράφεται «ANAK.» πρόκειται για (ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ), των οποίων η ποιότητα εκτύπωσης 
θα πρέπει να είναι ισάξια του αυθεντικού.  

 Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται:
α) η συμβατότητα τύπου – μοντέλου / ο τύπος του εκτυπωτή ή φαξ για το οποίο προορίζονται και
β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία κατασκευής.  

Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία 
παράδοσης.    

 Όλα τα προϊόντα θα πρέπει επίσης να φέρουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο θα 
αφαιρείται πριν από τη χρήση.

 Όλοι οι τύποι των  γραφιτών που θα βρεθούν ακατάλληλοι κατά τον έλεγχο ή μετά κατά την 
περίοδο της χρησιμοποίησής τους, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος θα έχει 
υποχρέωση να τους αντικαταστήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

 Οι γραφίτες θα πρέπει να είναι νόμιμοι, ελεύθεροι πατεντών και η κυκλοφορία τους να είναι 
νόμιμη και εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού.  

3.Τρόπος σύνταξης και υποβολής προσφορών - Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε 
σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης 
Υλικού του ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119, ΤΚ 115 26, ισόγειο) έως τις 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 13:00 με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια γραφιτών προς εξυπηρέτηση 
κατεπειγουσών λειτουργικών αναγκών του ΥΠΕΝ» (αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου 
της παρούσας πρόσκλησης). 
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H προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας), η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Με 
την κατάθεση της προσφοράς ο εκάστοτε οικονομικός φορέας αποδέχεται τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης.

Στην προσφορά:
 Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ.
 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
     H προσφερόμενη τιμή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αυτός 

αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση. 
 Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

                   4.Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Η αναγραφή του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική. Προσφορά η οποία αναγράφει χρόνο ισχύος 
μικρότερο ή δεν αναγράφει καθόλου χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

                  5.Απόρριψη προσφορών 

Απορριπτέα θα θεωρηθεί:
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας. 
 Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται 

στη παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.

 Προσφορά, η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60) 

ημερολογιακές ημέρες.
 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της 

απευθείας ανάθεσης, αλλά και τον προϋπολογισμό ανά Ειδικό Φορέα, όπως αναφέρεται στην 
παρούσα πρόσκληση.

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.

6.Δικαιολογητικά Ανάθεσης 

Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται πριν την ανάθεση και μετά από έγγραφη ειδοποίηση της 
αναθέτουσας αρχής να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδοποίησης τα δικαιολογητικά ανάθεσης του Παραρτήματος ΙΙ, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

7.Υπογραφή σύμβασης
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής έγγραφης 
ειδοποίησης.

                      8.Ματαίωση διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία 
ανάθεσης για τους λόγους και υπό τους όρους άρθρου 106 του ν. 4412/2016. Επίσης, εάν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί 
να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με δελτίο αποστολής.

9.Πληρωμή – Κρατήσεις

Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργηθεί κατόπιν της προσκόμισης των απαραίτητων 
παραστατικών του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, εφόσον προηγηθεί η έκδοση 
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της ισχύουσας κληρωθείσας επιτροπής 
παρακολούθησης-παραλαβής του ΥΠΕΝ για την καλή εκτέλεση της προμήθειας. Επίσης, απαιτείται 
να προσκομιστούν παραστατικά και δικαιολογητικά, που τυχόν ήθελε ζητηθούν από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες για τη διενέργεια του ελέγχου και της πληρωμής. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, ιδίως: 
 κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) επί 

της αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων και παρακρατείται από κάθε 
πληρωμή

 κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί της 
αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων και παρακρατείται από κάθε πληρωμή

 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ύψους 4% (άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

10.Ειδικοί όροι και προστασία προσωπικών δεδομένων 

Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 
του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο 
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η 
ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα 
που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται 
σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                  Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας ΥΠΕΝ  

                                                                                                            Νικόλαος Μιχαλόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια γραφιτών προς εξυπηρέτηση κατεπειγουσών 
λειτουργικών αναγκών του ΥΠΕΝ» 
(Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/57690/2499/06.06.2022) 

Επωνυμία Εταιρείας:

ΑΦΜ, ΔΟΥ:

Διεύθυνση Έδρας:

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Fax:

E- mail:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση και 
δηλώνουμε ότι η προσφορά μας ισχύει για εξήντα (60) ημέρες.

                                                                                                                                    Ο/Η Αιτ.

(Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα)

Αθήνα,……/06/2022
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ

                                                       ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του  
ν.4250/2014) (Α΄ 94).

1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται:   

α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχει σε βάρος του 
οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από τους λόγους που 
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθ. 73 του ν. 4412/2016.
Η Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα υπογράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 79 Α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Φορολογική ενημερότητα (εν ισχύ).
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα ( κύρια και επικουρική) (εν ισχύ).

2. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης: στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη 
νομική μορφή του οικονομικού φορέα).

3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου: εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

4. Πιστοποιητικό ΕΟΑΝ, ήτοι το προβλεπόμενο από το άρθρο 130 παρ. β) ν. 4412/2016, όπου 
αναφέρεται ότι: “β) στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις 
υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της 
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την 
αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 
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Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΟΑΝ εντός της 
προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες 
της παραγράφου 5 του άρθρου 105. Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα 
έγγραφα της σύμβασης».

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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