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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  1/2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (TONER) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016 , 

όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία» - ΦΕΚ 36/09.03.2021. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) « 

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων……». 

5. Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 18845/10-05-2018 Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων διοίκησης του Κ.Ε.Θ.Ι. 

και ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του» (Φ.Ε.Κ. 

1769/Β’/18.05.2018). 

6. Την υπ’αριθμ. 20293/16-04-2021 (ΦΕΚ 1580/Β’/17-04-2021) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: 

mailto:lyioldasi@kethi.gr
mailto:kethi@kethi.gr
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«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία 

Συρεγγέλα». 

7. Την υπ’αριθμ. 20650/19-04-2021απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων: «Τροποποίηση της υπ’αρ. 12662/19-04-2018 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών «Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικών 

Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 231)» [ΦΕΚ 308/ΥΟΔΔ/19-04-2021 και 

ΦΕΚ 393/ΥΟΔΔ/20-05-2021 Διορθώσεις Σφαλμάτων]. 

8. Την υπ’αριθμ. 22060/22-04-2021 (ΦΕΚ 338/ΥΟΔΔ/28-04-2021) απόφαση της 

Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Συγκρότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). 

9. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 53023/1494/29-12-2020  (ΦΕΚ 5909/Β’/31-12-2020) απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 

2021 του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)». 

10. Τις αποφάσεις ένταξης των Πράξεων στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

(ΠΕΠ) που αφορούν την λειτουργία και στελέχωση δεκατεσσάρων (14) Συμβουλευτικών 

Κέντρων, ως ακολούθως: 

 Την υπ’αριθμ.πρωτ. 983/19.04.2016 – ΑΔΑ: 6Π077Λ7-Ψ7Η Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο (ΣΚ 

Αθήνας και ΣΚ Πειραιά)» και ΟΠΣ 5000729 στο Ε.Π. «Αττική  2014-2020», όπως 

αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’αριθμ.πρωτ. 3048/13-10-2020 – ΑΔΑ: 

Ψ0ΑΕ7Λ7-3Μ1 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. 

 Την υπ’αριθμ.πρωτ. 1435/07.04.2016 – ΑΔΑ: 7Ν2Γ7ΛΚ-ΦΤΗ Απόφαση Ένταξης 

της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης 

προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία 

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό 

επίπεδο (Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου)» με Κωδικό  ΟΠΣ 5000677 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει με την υπ’αριθμ.πρωτ. 5454/12-11-2020 – ΑΔΑ: ΩΑΧ17ΛΚ-0ΜΜ απόφαση 

του Περιφερειάρχη Κρήτης. 

 Την υπ’αριθμ. πρωτ. 1534/08.03.2016 – ΑΔΑ: 6ΣΑΦ7ΛΛ-ΡΝΖ Απόφαση Ένταξης 

της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης 

προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία 

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό 

επίπεδο (Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης) και ΟΠΣ 5000619 στο Ε.Π. 

«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 

υπ’αριθμ.πρωτ. 6007/10-11-2020 – ΑΔΑ: ΩΜΞΥ7ΛΛ-ΕΒ3 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Την με αριθμ. 613/4-3-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία 

δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για 

την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο» και MIS 5000610 στο Ε.Π. 

«Ηπείρου» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει με την υπ’αριθμ.πρωτ. 2433/01-10-2020 – ΑΔΑ: Ω71Ψ7Λ9-5ΞΗ 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

 Την με αριθμ. 423/06.02.2017 – ΑΔΑ: Ω95Τ7ΛΨ-8Τ7 Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης με τίτλο «Στελέχωση και λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης» 

της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο 

(Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004028 του Ε.Π. 

ΑΔΑ: 6Ξ7ΠΟΡ9Ζ-ΖΤΣ
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«Δυτική Μακεδονία 2014-2020», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 

υπ’αριθμ.πρωτ. 3613//06-11-2020 – ΑΔΑ: Ω6ΩΝ7ΛΨ-Ω12 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. 

 Την υπ’αριθμ.πρωτ. 531/13.04.2016 – ΑΔΑ: 6ΟΗ77ΛΕ-ΠΔΑ Απόφαση Ένταξης 

της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης 

προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία 

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό 

επίπεδο (Συμβουλευτικό Κέντρο Κέρκυρας)» και MIS 5000662 στο Ε.Π. «Ιόνια 

Νησιά 2014-2020», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’αριθμ.πρωτ. 

2708/20-11-2020 – ΑΔΑ: Ω12Β7ΛΕ-6Ο6 απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων 

Νήσων. 

 Την υπ’αριθμ.πρωτ. 1645/19.04.2016 – ΑΔΑ: 76Σ27ΛΒ-ΠΒΗ Απόφαση Ένταξης 

της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης 

προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία 

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό 

επίπεδο (Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής)» και ΟΠΣ 5000694 στο Ε.Π. 

«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει με την υπ’αριθμ.πρωτ. 4277/02-09-2020 – ΑΔΑ: ΩΡΔΤ7ΛΒ-ΤΘΒ 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 Την υπ’αριθμ.πρωτ. 1565/27.04.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΥΙ7ΛΗ-Θ3Ε) Ένταξη της Πράξης 

«Λειτουργία Δομών και υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των 

γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε περιφερειακό επίπεδο» 

(Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας) με Κωδ. ΟΠΣ 5000727 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει με την υπ’αριθμ.πρωτ. 2067/07-10-2020 – ΑΔΑ: ΨΡΟΥ7ΛΗ-Γ9Υ 

απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 

 Την υπ’αριθμ.πρωτ. 1570/28.04.2016 (ΑΔΑ: ΨΜΠΓ7ΛΡ-ΚΥΡ) Ένταξη της Πράξης 

«Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε 

περιφερειακό επίπεδο στη Θεσσαλία / Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας» με Κωδ. 

ΟΠΣ 5000696 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020», όπως 

αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’αριθμ.πρωτ. 4286/24-11-2020 – ΑΔΑ: 

ΨΨ3Α7ΛΡ-1ΩΛ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 

 Την υπ’αριθμ.πρωτ. 979/01.04.2016 (ΑΔΑ: 6ΡΦΟ7ΛΩ-ΛΛΝ) Ένταξη της Πράξης 

«Λειτουργία Δομών και υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των 

γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε περιφερειακό επίπεδο» 

(Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης) με Κωδ. ΟΠΣ 5000640 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

με την υπ’αριθμ.πρωτ. 2454/08-10-2020 – ΑΔΑ: 66ΘΠ7ΛΩ-ΦΜΗ απόφαση του 

Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. 

 Την υπ’αριθμ.πρωτ. 1509/20.04.2016 – ΑΔΑ: 646Σ7Λ6-ΔΙ0 Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο 

(Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας)» και ΟΠΣ 5000731 στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 

2014-2020», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’αριθμ.πρωτ. 

3456/31-08-2020 – ΑΔΑ: ΨΟΔ07Λ6-ΜΥΜ απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 

Ελλάδας. 

 Την υπ’αριθμ.πρωτ. 844/24.03.2016 – ΑΔΑ: 7ΝΟΑ7ΛΞ-3ΞΝ Απόφαση Ένταξης 

της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας Σύρου» και ΟΠΣ 5000608 στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», 

ΑΔΑ: 6Ξ7ΠΟΡ9Ζ-ΖΤΣ



 
 

 

Σελίδα | 4  

 

όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’αριθμ.πρωτ. 3417/04-11-2020 – 

ΑΔΑ: ΩΡ127ΛΞ-9ΟΘ απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. 

 Την υπ’αριθμ.πρωτ. 1497/27.04.2016 (ΑΔΑ: ΩΙ1Χ7Λ1-0Θ5) Ένταξη της Πράξης 

«Λειτουργία Δομών και υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των 

γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε περιφερειακό επίπεδο» 

(Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης) με Κωδ. ΟΠΣ 5000956 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει με την υπ’αριθμ.πρωτ. 3474/04-11-2020 – ΑΔΑ: 9ΛΓ17Λ1-ΛΥΤ 

απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. 
11. Τις αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα των ανωτέρω ενταγμένων Πράξεων, όπως αυτές 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ως ακολούθως: 

 Την υπ’αριθμ.πρωτ. 674/20-10-2020 – ΑΔΑ: ΩΦΡ5ΟΡ9Ζ-ΣΥΕ 2η Τροποποίηση 

Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Στελέχωση και λειτουργία 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Αθήνας και του Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά». 

 Την με αριθμό πρωτ. 751/27-11-2020 – ΑΔΑ: 9ΒΕΝΟΡ9Ζ-6Ψ9 2η Τροποποίηση 

Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Στελέχωση και λειτουργία 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Ηρακλείου». 

 Την με αριθμό πρωτ. 752/27-11-2020 – ΑΔΑ: Ω04ΖΟΡ9Ζ-ΦΚΧ 2η Τροποποίηση 

Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Στελέχωση και λειτουργία 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης». 

 Την με αριθμό πρωτ. 675/20-10-2020 – ΑΔΑ: 6ΦΙ1ΟΡ9Ζ-ΦΟΘ 2η Τροποποίηση 

Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Στελέχωση και λειτουργία 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Ιωαννίνων». 

 Την με αριθμό πρωτ. 749/27-11-2020 – ΑΔΑ: 97ΛΜΟΡ9Ζ-ΒΩΖ 4η Τροποποίηση 

Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Στελέχωση και λειτουργία 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Κέρκυρας». 

 Την με αριθμό πρωτ. 748/27-11-2020 – ΑΔΑ: ΩΚ6ΡΟΡ9Ζ-ΤΙΧ 3η Τροποποίηση 

Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Στελέχωση και λειτουργία 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης». 

 Την με αριθμό πρωτ. 671/20-10-2020 – ΑΔΑ: Ω7ΓΗΟΡ9Ζ-ΒΥΤ 2η Τροποποίηση 

Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Στελέχωση και λειτουργία 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Κομοτηνής». 

 Την με αριθμό πρωτ. 672/20-10-2020 – ΑΔΑ: 9Ξ3ΓΟΡ9Ζ-ΒΧΗ 2η Τροποποίηση 

Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Στελέχωση και λειτουργία 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Λαμίας». 

 Την με αριθμό πρωτ. 747/27-11-2020 – ΑΔΑ: 6ΘΨΟΟΡ9Ζ-ΖΕΚ 2η Τροποποίηση 

Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Στελέχωση και λειτουργία 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Λάρισας». 

 Την με αριθμό πρωτ. 673/20-10-2020 – ΑΔΑ: 66ΣΧΟΡ9Ζ-Φ37 2η Τροποποίηση 

Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Στελέχωση και λειτουργία 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης». 

 Την με αριθμό πρωτ. 647/29-09-2020 – ΑΔΑ: ΩΩΕ8ΟΡ9Ζ-01Κ 3η Τροποποίηση 

Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Στελέχωση και λειτουργία 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Πάτρας». 

 Την με αριθμό πρωτ. 746/27-11-2020 – ΑΔΑ: ΨΚΝΚΟΡ9Ζ-Π1Ο 2η Τροποποίηση 

Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Στελέχωση και λειτουργία 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Σύρου». 

 Την με αριθμό πρωτ. 750/27-11-2020 – ΑΔΑ: 9Ξ7ΠΟΡ9Ζ-0Η4 3η Τροποποίηση 

Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Στελέχωση και λειτουργία 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Τρίπολης». 

ΑΔΑ: 6Ξ7ΠΟΡ9Ζ-ΖΤΣ
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12. Tην αναγκαιότητα προμήθειας μελανιών και τόνερ για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα των 

Συμβουλευτικών Κέντρων. 

13. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

14. Την καταγραφή αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – 

ΚΗΜΔΗΣ [ΑΔΑΜ: 21REQ008832707]. 

15. Την με αριθμό 62/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα 

Πρόσκληση. 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι  

 

Υποψήφιους αναδόχους για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (τόνερ) για εκτυπωτές και 

πολυμηχανήματα των δεκατεσσάρων (14) Συμβουλευτικών Κέντρων που εδρεύουν αντίστοιχα 

στην Αττική (Αθήνα και Πειραιά), στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην 

Κέρκυρα, στην Κοζάνη, στην Κομοτηνή, στη Λαμία, στη Λάρισα, στη Μυτιλήνη, στην Πάτρα, στη 

Σύρο και στην Τρίπολη. 

 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός 

ευρώ και εξήντα λεπτών (9.721,60 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% κατ’ ανώτατο όριο. 

 Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας πρόσκλησης περιγράφονται αναλυτικά στο 

επισυναπτόμενο Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Ιουλίου 2021 και αρχίζει από 

την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Κέντρου 

Ερευνών για Θέματα Ισότητας (www.kethi.gr), στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.  

 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης της Πρόσκλησης, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι.. 

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η 

υποβολή πρότασης με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησής των προσφορών. 

 Οι υποβαλλόμενες στην πρόσκληση προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες 

για εξήντα (60) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας της πρόσκλησης. 

 Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή 

κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί και είναι 

εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας 

για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία ή Συμφωνία Σύνδεσης ή Διμερή Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 Πληροφορίες παρέχονται από το Κ.Ε.Θ.Ι. [κα Ασημίνα Γιολδάση, τηλ. επικοινωνίας: 210 

3898011, 210 3898022,  e-mail: lyioldasi@kethi.gr και kethi@kethi.gr).  

 

Για το «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ 

 

http://www.kethi.gr/
mailto:lyioldasi@kethi.gr
mailto:kethi@kethi.gr
ΑΔΑ: 6Ξ7ΠΟΡ9Ζ-ΖΤΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α 

 

Α.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης) που υπάγεται στο 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το Κ.Ε.Θ.Ι. υλοποιεί ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό του. 

 

Α.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Επωνυμία: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

Ταχ.Δ/νση: Πινδάρου αρ. 2 (είσοδος από Κανάρη 1 & Ακαδημίας) 

Ταχ.Κώδικας: 10671 Αθήνα 

Πληροφορίες: Ασημίνα Γιολδάση 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 38 98 000, 38 98 022 

Email: kethi@kethi.gr 

Web site: www.kethi.gr  

 

 

Α.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Το Κ.Ε.Θ.Ι. ενεργώντας ως αναθέτουσα αρχή προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους για την 

προμήθεια αναλώσιμων υλικών (τόνερ) για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα των δεκατεσσάρων 

(14) Συμβουλευτικών Κέντρων, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Η προμήθεια των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Συμβουλευτικών 

Κέντρων και την τήρηση όλων των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Κ.Ε.Θ.Ι. στο πλαίσιο 

υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

 

 

Α.4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στις κατά τόπους έδρες των Συμβουλευτικών 

Κέντρων, εντός του προβλεπόμενου χρόνου όπως ορίζεται στο κεφ. Α.8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

– ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, και σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

 

Α/Α ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΤΥΠΟΣ / 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ) 

 

 

 

 

LEXMARK MB2338 

8 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ 

Κρατίνου 11-13  Αθήνα (Ομόνοια) Τ.Κ. 105 52  

Τηλ: 210 5202800 

8 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Στενημάχου 3, Θέρισσος  Ηράκλειο, Κρήτη 

mailto:kethi@kethi.gr
http://www.kethi.gr/
ΑΔΑ: 6Ξ7ΠΟΡ9Ζ-ΖΤΣ
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1 

(τηλ: 2810-341387) 

8 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αλεξανδρουπόλεως 10 – ΤΚ 54627 Θεσ/νίκη 

(περιοχή Δυτική Είσοδος/City Gate) 

 (τηλ: 2310-528984) 

8 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Μαρίκας Κοτοπούλη 68 Τ.Κ. 454 45, Ιωάννινα 

(τηλ: 26510-77449) 

8 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  

Ι. Μακρυγιάννη 22 - Τ.Κ. 50 100, Κοζάνη  

(τηλ: 24610-49672) 

8 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας 7  

Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα 

(τηλ: 26610-47396) 

6 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Γαληνού 4 Τ.Κ. 412 22, Λάρισα 

(τηλ: 2410-535840) 

8 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) 

Λεωφόρος Εθν. Μακαρίου –  

Τ.Κ.: 18547 Ν. Φάληρο 

Ισόγειο – Είσοδος Δημοσιογράφων - Αίθουσα Δ 

(τηλ: 210-4828970) 

6 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ 

Κανακάρη 101Β Τ.Κ. 262 21, Πάτρα 

(τηλ: 2610-620059) 

8 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς  

Τ.Κ. 221 31, Τρίπολη 

(τηλ: 2710-241814 

8 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 8  

Τ.Κ. 69 132, Κομοτηνή 

(τηλ: 25310-33290 

6 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΡΟΥ 

Φολεγάνδρου 2 Τ.Κ. 841 00, Ερμούπολη Σύρος 

(τηλ: 22810-76496) 

6 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Παπαδιαμάντη 2 Τ.Κ. 811 32, Μυτιλήνη 

(τηλ: 22510-34470) 

2 
LEXMARK MX317dn 8 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ 

Λεωνίδου 9 - 11 Τ.Κ. 351 00, Λαμία 

(τηλ: 22310-620059) 

 

3 SUMSUNG 
XPRESS 

M2026W 
2 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ 

Κρατίνου 11-13  Αθήνα (Ομόνοια) Τ.Κ. 105 52  

Τηλ: 210 5202800 

 

4 SUMSUNG 
XPRESS 

M2675FΝ 
2 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αλεξανδρουπόλεως 10 – ΤΚ 54627 Θεσ/νίκη 

(περιοχή Δυτική Είσοδος/City Gate) 

 (τηλ: 2310-528984) 

ΑΔΑ: 6Ξ7ΠΟΡ9Ζ-ΖΤΣ
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2 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Γαληνού 4 Τ.Κ. 412 22, Λάρισα 

(τηλ: 2410-535840) 

2 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) 

Λεωφόρος Εθν. Μακαρίου –  

Τ.Κ.: 18547 Ν. Φάληρο 

Ισόγειο – Είσοδος Δημοσιογράφων - Αίθουσα Δ 

(τηλ: 210-4828970) 

 

 

5 

SUMSUNG 
SCX-

4655FN 

2 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 8  

Τ.Κ. 69 132, Κομοτηνή 

(τηλ: 25310-33290 

2 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Παπαδιαμάντη 2 Τ.Κ. 811 32, Μυτιλήνη 

(τηλ: 22510-34470) 

2 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ 

Κανακάρη 101Β Τ.Κ. 262 21, Πάτρα 

(τηλ: 2610-620059) 

2 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΡΟΥ 

Φολεγάνδρου 2 Τ.Κ. 841 00, Ερμούπολη Σύρος 

(τηλ: 22810-76496) 

 

6 

 

HP 
LASERJET 

1160 
2 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ 

Κανακάρη 101Β Τ.Κ. 262 21, Πάτρα 

(τηλ: 2610-620059) 

 

 

 

Α.5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η συγκεκριμένη προμήθεια έχει μέγιστο προϋπολογισμό επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα 

ευρώ (7.840,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι συνολικό προϋπολογισμό Εννέα χιλιάδες 

επτακόσια είκοσι ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (9.721,60€), ο οποίος αναλύεται ανά 

Συμβουλευτικό Κέντρο και έχει ως ακολούθως: 

 

Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

1 Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας 680,00 € 

2 Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου 520,00 € 

3 Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 680,00 € 

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων 520,00 € 

5 Συμβουλευτικό Κέντρο Κέρκυρας 520,00 € 

6 Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης 520,00 € 

7 Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής 500,00 € 

8 Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας 520,00 € 

9 Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας 500,00 € 

10 Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης 500,00 € 

11 Συμβουλευτικό Κέντρο Πειραιά 680,00 € 
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12 Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας 680,00 € 

13 Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου 500,00 € 

14 Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης 520,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ : 7.840,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 1.881,60 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 9.721,60 € 

 

 

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις έκαστης Πράξης: Κωδ.64.07.01 «Υλικά πολλαπλών  

 εκτυπώσεων» με CPV: 30192110-5. 

 
3. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών με 

την προϋπόθεση τήρησης - συμπλήρωσης του Πίνακα I και του Πίνακα II του Παραρτήματος Ι 

λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη ποσότητα σελίδων και την μέγιστη προσφερόμενη ποσότητα 

ειδών. 

 

4. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την 

παράδοση του συνόλου της προμήθειας.  

 

5. Για την πληρωμή ο Ανάδοχος θα εκδώσει ξεχωριστό τιμολόγιο για την αντίστοιχη προμήθεια 

που αφορά κάθε Συμβουλευτικό Κέντρο και θα καταθέσει στο Γραφείο Λογιστηρίου της 

Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του φορέα, αποδεικτικό φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο) που να είναι σε ισχύ κατά 

την πληρωμή. 

 

 

Α.6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις έκαστης Πράξης ανά Συμβουλευτικό 

Κέντρο, όπως αναλύεται ανωτέρω [κεφ. «Α.5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»], και συγκεκριμένα : 

 

Πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και 

για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία 

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο (ΣΚ Αθήνας 

και ΣΚ Πειραιά)» και ΟΠΣ 5000729 στο Ε.Π. 

«Αττική  2014-2020». 

Υποέργο: «Στελέχωση και λειτουργία του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Αθήνας και του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά» 

 

Πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και 

για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία 

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο 

(Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου)» με Κωδικό  
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ΟΠΣ 5000677 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Κρήτη 2014-2020». 

Υποέργο: «Στελέχωση και Λειτουργία του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Ηρακλείου». 

  

Πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και 

για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία 

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο 

(Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης)» με Κωδικό  

ΟΠΣ 5000619 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». 

Υποέργο: «Στελέχωση και λειτουργία του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης». 

 

Πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και 

για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία 

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο με κωδικό 

ΟΠΣ 5000610 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ήπειρος 2014-2020». 

Υποέργο: «Στελέχωση και λειτουργία του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Ιωαννίνων». 

 

 
Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 
Περιφέρειας 

Ηπείρου 2014-
2020  

  

Πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και 

για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία 

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο 

(Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης)» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5004028 του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-

2020». 

Υποέργο «Στελέχωση και Λειτουργία του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης». 

 

Πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και 

για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία 

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο 

(Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής)» με Κωδικό  

ΟΠΣ 5000694 στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη 2014-2020». 

Υποέργο «Στελέχωση και Λειτουργία του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Κομοτηνής». 

 

Πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και 

για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία 

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο 

(Συμβουλευτικό Κέντρο Κέρκυρας)» και MIS 

5000662 στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020». 

Υποέργο «Στελέχωση και Λειτουργία του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Κέρκυρας». 
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Πράξη «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε 

περιφερειακό επίπεδο στη Θεσσαλία / 

Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας» με Κωδ. ΟΠΣ 

5000696 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Θεσσαλία 2014-2020». 

Υποέργο «Στελέχωση και λειτουργία του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Λάρισας». 

 

Πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και 

για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία 

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο 

(Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας)» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5000727 στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-

2020». 

Υποέργο «Στελέχωση και λειτουργία του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Λαμίας». 

 

Πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και 

για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία 

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο 

(Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης)» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5000640 στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίου 

2014-2020». 

Υποέργο «Στελέχωση και λειτουργία του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης». 

 

Πράξη με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων 

βίας Σύρου» και ΟΠΣ 5000608 στο Ε.Π. «Νότιο 

Αιγαίο 2014-2020». 

Υποέργο «Στελέχωση και Λειτουργία του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Σύρου». 

 

Πράξη «Λειτουργία Δομών και υπηρεσιών της 

Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των γυναικών 

και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία 

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 

Θυμάτων Βίας σε περιφερειακό επίπεδο» 

(Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης) με Κωδ. ΟΠΣ 

5000956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Πελοπόννησος 2014-2020». 

Υποέργο «Στελέχωση και Λειτουργία του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Τρίπολης». 

 

 
Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 
Πελοπόννησος 

2014-2020  
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Α.7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η συνολική διάρκεια της προμήθειας είναι ένας (1) μήνας. Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο 

παράδοσης της προμήθειας, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός, θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προσφέρουν και μικρότερο συνολικό χρόνο παράδοσης της 

προμήθειας από τον ένα (1) μήνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 

B.1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

B.1.1 Παραλαβή Πρόσκλησης – Έντυπο συμμετοχής – Παροχή Διευκρινίσεων 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προμηθευτούν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

ηλεκτρονικά μέσω του site του φορέα (www.kethi.gr) στο πεδίο «Νέα» ή από την ιστοσελίδα του 

προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).  

 

Οι παραλήπτες θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους (επωνυμία, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, email) και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά (kethi@kethi.gr) προκειμένου η 

αναθέτουσα αρχή να καταχωρήσει τα στοιχεία τους σε περίπτωση που χρειασθεί να αποσταλούν 

τυχόν συμπληρωματικές διευκρινίσεις, κλπ.  

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και 

διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της παρούσας έως και τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών προς τη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

του Κ.Ε.Θ.Ι. στο email : kethi@kethi.gr   

 

Τυχόν διευκρινίσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά σε όσους έχουν αποστείλει το σχετικό έντυπο 

παραλαβής της παρούσας και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του φορέα. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την μη αποστολή τυχόν 

συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων σε υποψήφιους που δεν έχουν αποστείλει το 

σχετικό έντυπο ή σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν ενημερωθεί από την ιστοσελίδα. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

 

B.1.2 Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 στο Κέντρο Ερευνών 

για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στη διεύθυνση: Πινδάρου αρ. 2 – Αθήνα (είσοδος από Κανάρη 1 & 

Ακαδημίας) και εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 

αποστολής. 

 

 

B.1.3 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν με τους ακόλουθους τρόπους: 

i) με απευθείας παράδοση 

ii) μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας (courier) 

Στην περίπτωση ii) το Κ.Ε.Θ.Ι. δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη έγκαιρη παράδοση των 

προσφορών. 

 

http://www.kethi.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
mailto:kethi@kethi.gr
mailto:kethi@kethi.gr
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Β.2. ΣΥΝΤΑΞΗ -  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι 

δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν 

στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική, σε ένα (1) αντίτυπο και περιλαμβάνουν ένα ενιαίο 

σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:  

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης. 

 Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί την πρόσκληση. 

 Τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου. 

 

Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο της Προσφοράς εσωκλείονται τρεις (3) επιμέρους και 

ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, που θα φέρουν και ακόλουθες ενδείξεις: 

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 

 

Β.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 

Β.3.1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Ο επιμέρους ανεξάρτητος σφραγισμένος φάκελος με την ανωτέρω ένδειξη, περιέχει τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση και επί ποινή αποκλεισμού 

είναι τα εξής: 

 

Α/  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως ισχύει, (του 

νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), στην οποία να αναγράφονται τα 

στοιχεία της πρόσκλησης και να δηλώνεται ότι:  

i) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και όλα τα στοιχεία 

που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή.  

ii) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής περί αναβολής ή ακύρωσης της πρόσκλησης ή 

υπαναχώρησής της. 

 

Β/  Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε περίπτωση Α.Ε. κλπ,), ανάλογα με την νομική μορφή του οικονομικού φορέα 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν 

κατά την υποβολή τους. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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Γ/ Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης το οποίο να έχει εκδοθεί τουλάχιστον τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι  δεν έχουν καταδικασθεί για ένα 

ή περισσότερα αδικήματα της της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ήτοι: Συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και 

της δόλιας χρεοκοπίας.  

 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης (ΕΠΕ), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου 

στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

 

ή 
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως ισχύει, στην 

οποία θα δηλώνεται, ότι «δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016». 

 

Δ/  Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα 

 

Όλες οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις, γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 

την δημοσίευση της εν λόγω Πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

Β.3.2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς  

Ο επιμέρους ανεξάρτητος σφραγισμένος φάκελος με την ανωτέρω ένδειξη, περιέχει επί ποινή 

αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

 

i) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως ισχύει, 

στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει όλα 

τα αναγραφόμενα είδη όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα. 

ii) Συμπλήρωση του Πίνακα I : Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης (βλ. σχετικό 

Παράρτημα), όπου αναφέρονται συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές, με 

σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου αναδόχου. 

iii) Συμπλήρωση του Πίνακα II :  Τεχνική Περιγραφή – Πίνακας Συμμόρφωσης (βλ. σχετικό 

Παράρτημα), όπου αναφέρονται τα μηχανήματα, οι τύποι μελανιών ή τόνερ και η ποσότητα 

αυτών, με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου αναδόχου. 

 

 

Β.3.3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς  

Ο επιμέρους ανεξάρτητος σφραγισμένος φάκελος με την ανωτέρω ένδειξη, περιέχει επί ποινή 

αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

i) Συμπλήρωση του Έντυπου Οικονομικής Προσφοράς (βλ. σχετικό Παράρτημα), με 

σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου αναδόχου. 
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Επισημαίνεται ότι στον εν λόγω έντυπο αναγράφεται η τιμή μονάδας για έκαστο είδος σε ευρώ, 

καθώς επίσης και η συνολική οικονομική προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, η οποία θα 

πρέπει να διατυπωθεί ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς το αναλογούν ποσό Φ.Π.Α. 

και με το συνολικό κόστος (καθαρή αμοιβή πλέον ΦΠΑ 24%). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ 

Γ.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα προβεί 

στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών που έχουν υποβληθεί την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται στο πλαίσιο της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή μετά 

την καταληκτική ημερομηνία δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

 

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 

 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και μονογράφονται από την Επιτροπή 

οι υποφάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 

2. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», και μονογράφεται από 

την Επιτροπή κατά φύλλο και γίνεται η εξέταση των απαραίτητων και ελάχιστων 

προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο προσφέρων με βάση τα στοιχεία του υποφακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». 

 

3. Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση του υποφακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αποκλείονται από την πρόσκληση.  

 

4. Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους 

προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στην πρόσκληση βάσει του υποφακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Μετά την εξέταση της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και εφόσον  

πληροί ο προσφέρων τα απαιτούμενα όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα Β, περ. 

Β.3.2. της παρούσης, περνάει στο επόμενο στάδιο της πρόσκλησης.  

 

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προχωρεί στην αποσφράγιση των 

φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς. 

 

6. Εφόσον η οικονομική προσφορά πληροί τους όρους σύμφωνα με το Παράρτημα Β, περ. 

Β.3.3. της παρούσης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Πρόσκλησης προχωρεί 

στην κατάταξη των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη 

προσφορά και συντάσσεται το σχετικό πρακτικό. 

 

Γ.2. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης θα γίνει βάσει απόφασης του Δ.Σ. 

2. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, 

μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης 

κατακύρωσης της προμήθειας, για την υπογραφή σχετικής σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που περάσει η παραπάνω προθεσμία των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών 

χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να παρουσιασθεί, το Κ.Ε.Θ.Ι. μπορεί να αποφασίσει την 
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ανάθεση της προμήθειας στον δεύτερο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, αν αυτός δεν 

δεχθεί στον τρίτο κ.ο.κ ή την επανάληψη της πρόσκλησης.  

 

 

Γ.3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 

η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 

και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας πρέπει κατά 

τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει. 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

4. Το Κ.Ε.Θ.Ι. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να 

παρέχουν αυτά. 

5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εξήντα (60) ημέρες από την 

επομένη της διενέργειας της πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 

από εξήντα (60) ημέρες απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται 

ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης και δεν 

δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσουν, 

ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

7. Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, που θα συναφθεί, αλλά και 

μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά 

και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του 

ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κ.Ε.Θ.Ι., 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

8. Ισχύουσα νομοθεσία – Επίλυση διαφορών. Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα 

καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 

9. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για 

αυτήν να ματαιώσει την πρόσκληση και να επαναλάβει αυτή με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση ματαίωσης / ακύρωσης / διακοπής 

της Πρόσκλησης, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 

οποιοδήποτε λόγο. 

 

Γ.4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό 

πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα 

ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 
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Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους 

φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα 

Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο 

Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της 

Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του 

νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 

συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των 

προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών 

για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, 

Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της 

τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 

δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, 

σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για 

μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 

προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 

διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση 

τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, 

τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, 

μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 

τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση 

από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

 

 

Γ.5. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας 

(www.kethi.gr), στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων. Η προθεσμία υποβολής προσφορών άρχεται από την επομένη της τελευταίας 

δημοσίευσης.   

http://www.kethi.gr/
ΑΔΑ: 6Ξ7ΠΟΡ9Ζ-ΖΤΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ  I : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Τα μελάνια θα πρέπει να είναι γνήσια, άριστης ποιότητας και κατάλληλα για τα μηχανήματα του 

φορέα. Η χρήση τους δεν θα πρέπει να δημιουργεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία των 

μηχανημάτων του φορέα. 

 

Ο κάτωθι Πίνακας αφορά την προμήθεια τόνερ για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα με κριτήριο 

ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή και οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν επί ποινή 

αποκλεισμού τη συμμόρφωσή τους στις κάτωθι απαιτήσεις και ενέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης: 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

(ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να 

είναι γνήσια αυθεντικά προϊόντα των 

κατασκευαστριών εταιρειών των 

μηχανημάτων (original), να είναι 

καινούρια και σε άριστη κατάσταση 

σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 

  

2 
Όλα τα είδη παραδίδονται 

συσκευασμένα με αναγραφόμενες 

ημερομηνίες κατασκευής και λήξης. 

  

3 

Εφόσον κάποιο από τα γνήσια προϊόντα 

αποδειχθεί ελαττωματικό, θα 

αντικατασταθεί άμεσα με νέο άριστης 

ποιότητας και αν αποδειχθούν 

ελαττωματικά περισσότερα από το 10% 

των προϊόντων στην ίδια παρτίδα, θα 

αντικατασταθεί όλη η ποσότητα του 

είδους με νέα προϊόντα, χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση του φορέα. 

  

4 

Στο εξωτερικό τμήμα των συσκευασιών 

θα αναγράφεται το όνομα του 

κατασκευαστή, η συμβατότητα τύπου-

μοντέλου και ημερομηνία λήξη ή 

κατασκευής. 

  

5 

Τα προσφερόμενα είδη θα φέρουν 

κάλυμμα κεφαλής ή ταινία ασφαλείας ή 

άλλο σύστημα που θα εξασφαλίζει το 

απαραβίαστο της συσκευασίας πριν το 

άνοιγμα 

  

6 

Κάθε προσφερόμενο είδος πρέπει να 

είναι συσκευασμένο (π.χ. αεροστεγώς) 

και εντός χάρτινης σκληρής 

συσκευασίας. 

  

7 

Προσφερόμενα είδη που έχουν 

παραληφθεί αλλά δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν λόγω μεταγενέστερης 

βλάβης ή αδυναμίας επισκευής των 

  

ΑΔΑ: 6Ξ7ΠΟΡ9Ζ-ΖΤΣ
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εκτυπωτικών μηχανημάτων για τα οποία 

προορίζονταν, επιστρέφονται στον 

προμηθευτή εφόσον η συσκευασίας 

είναι αναλλοίωτη και η ημερομηνία λήξης 

τους διαχειρίσιμη και αντικαθίστανται με 

άλλα χρήσιμα για τον φορέα, ίσης αξίας. 

 

 

Ημερομηνία: ……………. 2021 

 

 

Ο Προσφέρων: ……………………………………..  (Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ξ7ΠΟΡ9Ζ-ΖΤΣ



 
 

 

Σελίδα | 23  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΠΙΝΑΚΑΣ  II : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
 

Ο κάτωθι Πίνακας αφορά τα μηχανήματα, τους τύπους μελανιών ή τόνερ από κάθε είδος καθώς 

και την απαιτούμενη ελάχιστη ποσότητα και οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν επί ποινή 

αποκλεισμού τη συμμόρφωσή τους στις κάτωθι απαιτήσεις και ενέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης: 

 

Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΡΩΜΑ  

(1) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(2) 

1 LEXMARK MB2338 BLACK  

2 LEXMARK MX317dn BLACK  

3 SAMSUNG XPRESS M2026W BLACK  

4 SAMSUNG XPRESS M2675F BLACK  

5 SAMSUNG SCX-4655FN BLACK  

 

 

(1) Για τα ανωτέρω να ληφθούν υπόψη ο μέγιστος αριθμός σελίδων εκτύπωσης. 

 

(2) Ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα, η οποία δύναται να διαφοροποιηθεί αυξητικά από τους 

υποψήφιους αναδόχους, βάσει του προβλεπόμενου προϋπολογισμού. 

 

 

Βεβαιώνεται η προμήθεια όλων των ανωτέρω αναφερόμενων ειδών στις απαιτούμενες ποσότητες. 

 

 

Ημερομηνία: ……………. 2021 

 

 

Ο Προσφέρων: ……………………………………..  (Υπογραφή – Σφραγίδα) 

ΑΔΑ: 6Ξ7ΠΟΡ9Ζ-ΖΤΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Οικονομική Προσφορά για την προμήθεια τόνερ για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα των 

δεκατεσσάρων (14) Συμβουλευτικών Κέντρων, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. 

Προϋπολογισμός: 7.840,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

 

Οι προσφερόμενες ποσότητες είναι σύμφωνες με τον Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Ι. 

 

Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 

ΜΕΛΑΝΙΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

1       

2       

3       

4       

5       

ΣΥΝΟΛΟ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

 

 

Ημερομηνία: ……………. 2021 

 

 

Ο Προσφέρων: ……………………………………..  (Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

 

ΑΔΑ: 6Ξ7ΠΟΡ9Ζ-ΖΤΣ
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