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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης – ΠΕ Ξάνθης, για την προμήθεια εκτυπωτή για το Αυτοτε-
λές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ/Γραφείο Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, προϋπολογι-
σμού 600,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»  
 
Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – ΠΕ Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμη-

θειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

3. Το Π.Δ. 144/2010 (Φ.Ε.Κ. 144/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας ΑΜΘ» όπως τροποποι-

ήθηκε και ισχύει. 

4. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 

145/Α/5-8-2016). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την 

εφαρμογή του Ν. 4270/2014. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4440 (ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016) ,άρθρο 24 «Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης 

και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγραφών στο δημόσιο τομέα»   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο 
   67100 Ξάνθη 
Πληροφορίες :Δουμπά Παρασκευή                                
Τηλέφωνο : +30 25413 50203 
Τηλεομοιότυπο : +30 25413 50156 
Η-Ταχυδρομείο : pdoumpa@xanthi.gr 
 

Προς :Ενδιαφερομένους  
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7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-

τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-

2014). 

8. Την υπ΄αρθμ. 65736/2327/25-10-2017 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 600,00€ του 

Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 2072.1713.0001 οικ. έτους 2017 για την προμήθεια εκτυπωτή για το 

Αυτοτελές Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ  

9. Το υπ΄αριθμ. ΔΥ/08-11-2017 έγγραφο του Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ/ Γραφείο Π.Ε Ξ 

10. Τις τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος Πληροφορικής ΠΕ Ξάνθης  

 

Σας προσκαλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για την προμήθεια εκτυπωτή για το 
Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ/Γραφείο Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης προκειμέ-
νου να καλυφθεί η ανάγκη εκτύπωσης διαβαθμισμένων εγγράφων, προϋπολογι-
σμού 600,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγρα-
φές όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 
 
 Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν, οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο 

άρθρο 2, παρ. 1. (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημό-

σιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 

προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά τα εν λόγω είδη  

που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Επιπλέον, το δικαίωμα συμμετοχής 

υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.  

 
Μειοδότης να αναδειχθεί ο προσφέρων τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ € 
πλέον ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και 
οι όροι της παρούσης πρόσκλησης.  
 
Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, υπογεγραμμένες και με τη φορο-

λογική σφραγίδα του προσφέροντα, έως και την Παρασκευή 17/11/2017 και ώρα 
11:00π.μ, στην ΠΕ Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, 

Τμήμα Προμηθειών, Γραφείο 228, με την ένδειξη: «Προσφορά σχετικά με την προμή-
θεια εκτυπωτή για το Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ/Γραφείο Περιφερειακής Ενότη-
τας Ξάνθης» 

Ο σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη Προσφορά σχετικά με την παρούσα Πρό-

σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία να δηλώνεται ότι ο προσφέρων:  

1. Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.    
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     2. Δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους. 

     3. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του.  

    4. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.  

    5. Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου 

Τομέα σε όλη την επικράτεια. 

    6. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για 90 μέρες από την 

επομένη της αποσφράγισης των προσφορών. 

 

Β. Βεβαίωση ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές 

της παρούσης πρόσκλησης. 

 
Γ. Οικονομική Προσφορά. Η υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο οικονομική προσφο-

ρά, θα είναι σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 
 

Η μη προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών θα επιφέρει τον αποκλεισμό του συμ-

μετέχοντα.  
 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται βάσει των υποβληθέντων τιμολογίων, εφόσον ολοκλη-

ρώνονται οι αντίστοιχες συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου (Ν. 4412/2016 άρθρο 200, 

παρ. 5) 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις.  

Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στη διαδικασία, συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδο-

χή των όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοι-

χεία της σύμβασης και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν 

θα περιληφθούν σε αυτήν. 

Η Παρούσα θα αναρτηθεί  στις ιστοσελίδες του φορέα www.pamth.gov.gr και www.xanthi.gr.   
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 

 
 
 
 

ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 

Εταιρεία κατασκευαστή  Τύπος/Μοντέλο 
 Εκτυπωτή 

 Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ 

   
 

………………………€ 
 
                                                                                                               
 

                                                                                 Σύνολο με ΦΠΑ: ……………………€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………. 
                          

                                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 

                                                                                  (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
  

1 Τύπος  
Εκτυπωτής-copier-
scanner-Fax 

2 Τεχνολογία εκτύπωσης Laser ή LED 

3 Χρώμα Μονόχρωμο 

4 Μέγεθος χαρτιού Α4 

5 Ταχύτητα εκτύπωσης (σε Α4 ppm) ≥ 45 

6 Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας  ≤ 6 second 

7 Ανάλυση εκτύπωσης (Unenhanced Resolution) ≥ 1200x1200 dpi 

8 Emulations 

PCL 5e/6, PostScript 3, 
XPS, IBM ProPrinter, 
Epson FX 

9 Μνήμη (ενσωματωμένη)  ≥  512MB 

10 
Να διαθέτει τροφοδότη χαρτιού με τουλάχιτον μία κα-
σέτα 250 σελίδων Ναι 

11 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 7'' Ναι 

12 
Nα διαθέτει τροφοδότη πρωτοτύπων με αυτόματη α-
ναστροφή της σελίδας τουλάχιστον 50 φύλλων Ναι 

13 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης  Ναι 

14 
Σύνδεση Ethernet 10/100/1000, USB & Wireless 
802.11a/b/g/n Ναι 

15 Να υποστηρίζει Secure Print & Google Cloud printing Ναι 

16 
Μέγιστος μηνιαίος φόρτος εργασίας σε σελίδες 
(DutyCycle)  ≥ 100.000 σελίδες/μήνα 

17 Εγγύηση 36 μηνών Ναι 
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