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Λάρισα, 20- 1-2022

 Αρ. Πρωτ.:2363

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΊ ΔΊΕΝΕΡΓΕΊΑΣ ΔΊΑΓΩΝΊΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΊΑ ΓΡΑΦΊKHΣ YΛΗΣ,
ΦΩΤΟΤΥΠΊΩΝ, ΣΚΑΝΑΡΊΣΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ Η/Υ ΚΤΛ ΓΊΑ ΤΊΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΊΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΊΣΑΊΩΝ “ 

Ο Δήμος Λαρισαίων σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.10/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ανακοινώνει  την μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας  ηλεκτρονικής  υποβολής  προσφορών  του  εν  εξελίξει  Ανοικτού  Διεθνούς  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  (μέσω  ΕΣΗΔΗΣ)  για  την
προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπιών, σκαναρισμάτων, αναλώσιμων Η/Υ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.
Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 31η-01-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.. 
Ορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ημ/νία ηλεκτρονικής αποσφράγισης) η 04 η-02-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
π.μ..
Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της  νέας
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του νέου χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρ. 54288/9.12.2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009835962) όπως αυτή ισχύει. 

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων

Απόστολος Καλογιάννης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Λάρισα 20-01-2022 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10 

 

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Προμήθεια 

γραφικής ύλης, φωτοτυπιών, σκαναρισμάτων, αναλώσιμων Η/Υ κτλ για τις ανάγκες όλων των 

υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων». 

 

 

Στη Λάρισα σήμερα 20-01-2022 ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.µ., η 

Οικονοµική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα 

από τη µε αρ. πρωτ. 1362/14-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου 

Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη µε αριθµ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, 

παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος 

Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Δαούλας 

Θωμάς, 7) Αναστασίου Μιχαήλ, 8) Απρίλη Αγορίτσα, 9) Τζατζάκης Φώτιος και 10) Ξυνοπούλου 

Ελένη-Μαρίνα. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης 

(πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης 

λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Απάντηση σε αίτημα παροχής 

διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπιών, σκαναρισμάτων, 

αναλώσιμων Η/Υ κτλ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε 

υπόψη: 

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις με άριθμ. 4132 (ΑΔΑ:.Ψ0Τ0ΩΛΞ-3Γ5), 4133 (ΑΔΑ:.64ΚΦΩΛΞ-8ΦΚ), 4129 

(ΑΔΑ:.ΨΩ99ΩΛΞ-ΦΥΓ), 4130 (ΑΔΑ:.ΩΗΥΒΩΛΞ-ΟΣΔ), 4131 (ΑΔΑ:.69ΘΚΩΛΞ-ΚΒΗ), 

4128 (ΑΔΑ:.ΨΦ12ΩΛΞ-ΗΕΦ), αποφάσεις Δημάρχου που αφορούν πολυετείς υποχρεώσεις 

για τον εν λόγω διαγωνισμό και καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ ως εγκεκριμένα αιτήματα 

με ΑΔΑΜ: 21REQ009695681, 21REQ009696217 και 21REQ009696144 

4. Τη με αριθμ. 888/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου 

εκτέλεσης και έγκριση των όρων της διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την 

ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπιών, σκαναρισμάτων, 

αναλώσιμων Η/Υ κτλ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων». 

5. Το με αριθμ. πρωτ. 1699/17-1-2022 εμπρόθεσμο αίτημα του οικονομικού φορέα Παναγιώτη 

Κόντη. 

6. Το με αριθμ πρωτ. 1717/17-1-2022 έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης Πληροφοριακών 

Συστημάτων & Επικοινωνιών. 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 1785/18-01-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών & Αποθήκης, η οποία έχει ως εξής: 

 

 



ΑΔΑ: Ψ9ΡΟΩΛΞ-7ΡΚ



Σελίδα 2 από 4 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη, 

1. τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. την υπ’ αριθμ. 54288/9.12.2021 διακήρυξη διαγωνισμού γραφικής ύλης, φωτοτυπιών, 

σκαναρισμάτων, αναλώσιμων Η/Υ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου 

Λαρισαίων,  

3. την υπ’ αριθμ. 888/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

4. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1699/17-1-2022 εμπρόθεσμο αίτημα διευκρίνησης οικονομικού φορέα 

για το ΤΜΗΜΑ 18: “ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ BROTHER/ CANON/ EPSON/ LEXMARK/ 

OKI/ PANASONIC / RICOH / SAMSUNG / SHARP”, 

5. το υπ’ αριθμ πρωτ. 1717/17-1-2022 έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης Πληροφοριακών 

Συστημάτων & Επικοινωνιών σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος, 

σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

Στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

“Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπιών, σκαναρισμάτων, αναλώσιμων Η/Υ για τις ανάγκες όλων 

των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων” με αρ. πρωτ. 54288/9-12-2021 (ΑΔΑΜ: 

21PROC009835962) και Αριθμό Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 135680, υποβλήθηκε στις 13-1-2022, 

13:39:43 -εμπροθέσμως και συμφώνως με τα οριζόμενα στην διακήρυξη- μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ αίτημα οικονομικού φορέα για παροχή 

διευκρίνησης. 

Το ανωτέρω υπ’ αριθμ. πρωτ. 1699/17-1-2022 αίτημα έχει ως εξής: 

“Αξιότιμοι κύριοι/ες,  

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε σχετικά με το Τμήμα 18 - ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ 

BROTHER/ CANON/ EPSON/ LEXMARK/ OKI/ PANASONIC /RICOH / SAMSUNG / SHARP 

και συγκεκριμένα για το είδος με Α/Α 38: Τόνερ για OKI MB280 MFP (01239901), αν στη θέση 

του θα μπορούσαμε να προσφέρουμε συμβατό, λόγω του ότι ο συγκεκριμένος κωδικός έχει 

καταργηθεί. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας . 

Με τιμή” 

Ως απάντηση στο ανωτέρω αίτημα το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων & 

Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού με το υπ’ αριθμ. 1717/2022 έγγραφό 

της αναφέρει: “Μετά από σχετική έρευνα στην αγορά και στο διαδίκτυο δεν εντοπίσαμε 

διαθεσιμότητα στο είδος με α/α 32 Τόνερ για OKI MB280 MFP (01239901) του Τμήματος 18  

ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ BROTHER /CANON/ EPSON/ LEXMARK / OKI /PANASONIC / RICOH / 

SAMSUNG / SHARP της «Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια 

Γραφικής Ύλης, Φωτοτυπιών, Σκαναρισμάτων, Αναλωσίμων Η/Υ κτλ για τις ανάγκες όλων των 

υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων», με αρ.πρωτ. 54288/9-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009835962) 

και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 135680. 

Προτείνουμε την απαλοιφή του εν λόγω είδους από το Τμήμα 18. Η προσφορά αντίστοιχου 

συμβατού ή ανακατασκευασμένου είδους δεν μπορεί να γίνει δεκτή σε Τμήμα που αφορά γνήσια 

μελάνια.” 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε να εγκρίνετε: 

α) τη μη υποβολή τεχνικής προσφοράς από τους προσφέροντες για το είδος με α/α 32 Τόνερ 

για OKI MB280 MFP (01239901) του Τμήματος 18  ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ BROTHER /CANON/ 

EPSON/ LEXMARK / OKI /PANASONIC / RICOH / SAMSUNG / SHARP, λαμβάνοντας υπόψη 

τη μη διαθεσιμότητα του είδους και δεδομένου ότι προσφορά αντίστοιχου συμβατού ή 

ανακατασκευασμένου είδους δεν μπορεί να γίνει δεκτή σε Τμήμα που αφορά γνήσια μελάνια. Στην 

οικονομική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατακύρωση σύμφωνα με τη διακήρυξη γίνεται 

αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, να  δοθεί ως απάντηση στις απαιτήσεις του συστήματος για 

το εν λόγω είδος ως τιμή μονάδας ένα ευρώ (1,00€). Η τιμή αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα 
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αξιολογηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και ως εκ των τούτου δεν θα επηρεάσει τις υπόλοιπες 

προδιαγραφές και τιμές ειδών του Τμήματος 18. 

β) Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του εν 

εξελίξει Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια 

γραφικής ύλης, φωτοτυπιών, σκαναρισμάτων, αναλώσιμων Η/Υ για τις ανάγκες όλων των 

υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. 

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 31η-01-2022, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ..  

γ) Ορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ημ/νία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης) η 04η-02-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. 

δ) Νέα αιτήματα διευκρινίσεων δεν θα γίνουν αποδεκτά.  

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι: 

i. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής. 

Προσφορών. 

ii. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του νέου χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρ. 54288/9.12.2021 διακήρυξης 

(ΑΔΑΜ: 21PROC009835962) όπως αυτή ισχύει.  

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει:  

α) Τη μη υποβολή τεχνικής προσφοράς από τους προσφέροντες για το είδος με α/α 32 Τόνερ 

για OKI MB280 MFP (01239901) του Τμήματος 18 ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ BROTHER /CANON/ 

EPSON/LEXMARK/OKI/PANASONIC/RICOH/SAMSUNG/SHARP, λαμβάνοντας υπόψη τη μη 

διαθεσιμότητα του είδους και δεδομένου ότι προσφορά αντίστοιχου συμβατού ή 

ανακατασκευασμένου είδους δεν μπορεί να γίνει δεκτή σε Τμήμα που αφορά γνήσια μελάνια. Στην 

οικονομική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατακύρωση σύμφωνα με τη διακήρυξη γίνεται 

αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, να δοθεί ως απάντηση στις απαιτήσεις του συστήματος για το 

εν λόγω είδος ως τιμή μονάδας ένα ευρώ (1,00€). Η τιμή αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα 

αξιολογηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και ως εκ των τούτου δεν θα επηρεάσει τις υπόλοιπες 

προδιαγραφές και τιμές ειδών του Τμήματος 18. 

β) Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του εν 

εξελίξει Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια 

γραφικής ύλης, φωτοτυπιών, σκαναρισμάτων, αναλώσιμων Η/Υ για τις ανάγκες όλων των 

υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, η οποία ορίζεται στις 31-01-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

15:00 μ.μ..  

γ) Ορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ημ/νία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης) η 04η-02-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. 

δ) Νέα αιτήματα διευκρινίσεων δεν θα γίνουν αποδεκτά.  

 

Καθώς επίσης: 

i. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής. 

Προσφορών. 

ii. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του νέου χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρ. 54288/9.12.2021 διακήρυξης 

(ΑΔΑΜ: 21PROC009835962) όπως αυτή ισχύει. 

 

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ 
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