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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ”
Ο Δήμος Λαρισαίων σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 642/2022 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 εκτυπωτικού χαρτιού
Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 3η-10-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.. Ορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής του
Διαγωνισμού (ημ/νία ηλεκτρονικής αποσφράγισης) η 7η-10-2022, 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. 38350/5-9-2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC011214618) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 637/2022
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ 22PROC011265134)και ισχύει.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λάρισα 22-09-2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 642
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων και μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον
Διαγωνισμό για την «Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού» με αριθμ. συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ 167573.
Στη Λάρισα σήμερα 22-09-2022 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. 40172/16-09-2022 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.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης
Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Τζατζάκης
Φώτιος, 7) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 8) Νταής Παναγιώτης.
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: Παροχή διευκρινίσεων και
μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον Διαγωνισμό για την «Προμήθεια εκτυπωτικού
χαρτιού» με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 167573 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. Το Ν. 4555/2018.
4. Τη με αριθμ. 596/2022 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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ».
5. Τη με αριθμ. 637/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παροχή διευκρινίσεων στον Διαγωνισμό για την
«Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού» με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 167573.
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 40943/21-09-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη,
 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,
 την υπ’ αριθμ. 38350/5-9-2022 διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας εκτυπωτικού χαρτιού,
 την υπ’ αριθμ. 596/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,η οποία εγκρίνει το τεύχος της
Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής,
 την υπ’ αριθμ. 637/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνει την παροχή
διευκρινίσεων σε αιτήματα που υποβλήθηκαν,
 το υπ’ αριθμ. πρωτ. 40657/19-9-2022 εμπρόθεσμο αίτημα διευκρινίσεων που υπέβαλε
οικονομικός φορέας μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 16-9-2022 και ώρα 17:45:47,
σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με σύντμηση
ημερομηνιών για την “Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού” με αρ. πρωτ. 38350/5-9-2022 (ΑΔΑΜ:
22PROC011214618) και Αριθμό Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 167573, υποβλήθηκε - εμπροθέσμως και
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συμφώνως με τα οριζόμενα στην διακήρυξη - μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνίας” του
ΕΣΗΔΗΣ αίτημα οικονομικού φορέα για παροχή διευκρινίσεων το οποίο αναφέρει τα εξής:
1. Κύριοι,
Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε τα παρακάτω επί του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ – φύλλο
συμμόρφωσης
Στη περιγραφή των ζητούμενων υλικών Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4 και Φωτοαντιγραφικό Χαρτί
Α3 ζητείται Ανθεκτικότητα σε υγρασία: έως 65%, εξ όσων γνωρίζουμε όσον αφορά την υγρασία οι
τυπικές μετρήσεις του φωτοαντιγραφικού χαρτιού αφορούν την περιεκτικότητα σε υγρασία κατά
ISO 287 και όχι την ανθεκτικότητα
Στη περιγραφή των ζητούμενων υλικών Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α3 η απαίτηση είναι «Κοπή: …...
Νερά χάρτου παράλληλα προς την μεγαλύτερη διάσταση» εξ όσων γνωρίζουμε στα
φωτοαντιγραφικά μεγέθους Α3 ο εργοστασιακός τρόπος κατασκευής τους είναι «κάθετα προς την
μεγαλύτερη διάσταση» με μετρήσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 644/1995
Ως απάντηση στο ανωτέρω αίτημα και μετά από σχετική έρευνα στην αγορά και στο διαδίκτυο
διαπιστώσαμε τα εξής:
1) στην περιγραφή των ζητούμενων υλικών Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3 δεν παρέχεται
πλέον πληροφορία για ανθεκτικότητα σε υγρασία παρά μόνο περιεκτικότητα σε υγρασία,
συγκεκριμένα η περιεκτικότητα σε υγρασία σύμφωνα με το ISO287 είναι 4,6% +/- 0,7
2) στο ζητούμενο υλικό Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3, και στην περιγραφή του εργοστασιακού
τρόπου κατασκευής είναι: παρέχεται παράλληλα προς την μικρότερη διάσταση και όχι προς την
μεγαλύτερη όπως αναφέρεται στην διακήρυξη.
Ως εκ τούτου προτείνουμε:
τις αντίστοιχες διορθώσεις, διαγραφές και συμπληρώσεις στην τεχνική περιγραφή και στα
φύλλα συμμόρφωσης της διακήρυξης. Ως αποτέλεσμα των διορθώσεων η αναφορά των ανωτέρω
χαρακτηριστικών στην τεχνική περιγραφή των ειδών και στα φύλλα συμμόρφωσης τροποποιούνται
ως ακολούθως:
Α/
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
...
Χαρτί
Ανθεκτικότητα σε υγρασία: έως 65%
φωτοτυπικ
1
Δεσμίδα 500φ
Περιεκτικότητα σε υγρασία: 4,6% +/- 0,7
ού Α4
...

2

Χαρτί
φωτοτυπικ
ού Α3

Δεσμίδα 500φ

...
Ανθεκτικότητα σε υγρασία: έως 65%
Περιεκτικότητα σε υγρασία: 4,6% +/- 0,7
Κοπή: Εντελώς λεία, άριστη από πλευράς
ποιότητας ακμών. Νερά χάρτου παράλληλα
προς την μεγαλύτερη μικρότερη διάσταση.
...

Κατά την διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού θα ληφθούν υπόψη οι κατατεθειμένες
τεχνικές προδιαγραφές και τα κατατεθειμένα φύλλα συμμόρφωσης του εκάστοτε οικονομικού
φορέα, που θα συμπληρωθούν σύμφωνα με τα νέα πρότυπα. Σημειώνεται ότι δεν θα ληφθούν
υπόψη τα αντίστοιχα ανωτέρω συστημικά.
και
τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και νέας ημερομηνίας
διεξαγωγής Διαγωνισμού (ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης).
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Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε να εγκρίνετε:
1)
τις αντίστοιχες διορθώσεις, διαγραφές και συμπληρώσεις στην τεχνική περιγραφή και στα
φύλλα συμμόρφωσης της διακήρυξης. Ως αποτέλεσμα των διορθώσεων η αναφορά των ανωτέρω
χαρακτηριστικών στην τεχνική περιγραφή των ειδών και στα φύλλα συμμόρφωσης τροποποιούνται
ως ακολούθως:
Α/
Α

1

2

ΕΙΔΟΣ
Χαρτί
φωτοτυπικ
ού Α4

Χαρτί
φωτοτυπικ
ού Α3

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δεσμίδα 500φ

...
Ανθεκτικότητα σε υγρασία: έως 65%
Περιεκτικότητα σε υγρασία: 4,6% +/- 0,7
...

Δεσμίδα 500φ

...
Ανθεκτικότητα σε υγρασία: έως 65%
Περιεκτικότητα σε υγρασία: 4,6% +/- 0,7
Κοπή: Εντελώς λεία, άριστη από πλευράς
ποιότητας ακμών. Νερά χάρτου παράλληλα
προς την μεγαλύτερη μικρότερη διάσταση.
...

Κατά την διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού θα ληφθούν υπόψη οι κατατεθειμένες
τεχνικές προδιαγραφές και τα κατατεθειμένα φύλλα συμμόρφωσης του εκάστοτε οικονομικού
φορέα, που θα συμπληρωθούν σύμφωνα με τα νέα πρότυπα. Σημειώνεται ότι δεν θα ληφθούν
υπόψη τα αντίστοιχα ανωτέρω συστημικά.
2)
την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του εν
εξελίξει Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια
εκτυπωτικού χαρτιού.
Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 3η-10-2022, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ..
3)
Ορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ημ/νία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης) η 7η-10-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..
4)
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. 38350/5-9-2022 (ΑΔΑΜ:
22PROC011214618) και Αριθμό Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 167573 όπως αυτή ισχύει.
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
1. Την παροχή διευκρινίσεων επί του υποβληθέντος ερωτήματος για την «Προμήθεια
εκτυπωτικού χαρτιού» με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ167573, οι οποίες έχουν ως εξής:
Α) Στην περιγραφή των ζητούμενων υλικών Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3 δεν παρέχεται
πλέον πληροφορία για ανθεκτικότητα σε υγρασία παρά μόνο περιεκτικότητα σε υγρασία,
συγκεκριμένα η περιεκτικότητα σε υγρασία σύμφωνα με το ISO287 είναι 4,6% +/- 0,7
Β) Στο ζητούμενο υλικό Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3, και στην περιγραφή του εργοστασιακού
τρόπου κατασκευής είναι: παρέχεται παράλληλα προς την μικρότερη διάσταση και όχι προς την
μεγαλύτερη όπως αναφέρεται στην διακήρυξη.
2. Τις αντίστοιχες διορθώσεις, διαγραφές και συμπληρώσεις στην τεχνική περιγραφή και στα
φύλλα συμμόρφωσης της διακήρυξης. Ως αποτέλεσμα των διορθώσεων, η αναφορά των
χαρακτηριστικών στην τεχνική περιγραφή των ειδών και στα φύλλα συμμόρφωσης,
τροποποιείται ως εξής:
Α/
Α

1

2

ΕΙΔΟΣ
Χαρτί
φωτοτυπικ
ού Α4

Χαρτί
φωτοτυπικ
ού Α3

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δεσμίδα 500φ

...
Ανθεκτικότητα σε υγρασία: έως 65%
Περιεκτικότητα σε υγρασία: 4,6% +/- 0,7
...

Δεσμίδα 500φ

...
Ανθεκτικότητα σε υγρασία: έως 65%
Περιεκτικότητα σε υγρασία: 4,6% +/- 0,7
Κοπή: Εντελώς λεία, άριστη από πλευράς
ποιότητας ακμών. Νερά χάρτου παράλληλα
προς την μεγαλύτερη μικρότερη διάσταση.
...

Κατά τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού θα ληφθούν υπόψη οι κατατεθειμένες
τεχνικές προδιαγραφές και τα κατατεθειμένα φύλλα συμμόρφωσης του εκάστοτε οικονομικού
φορέα, που θα συμπληρωθούν σύμφωνα με τα νέα πρότυπα. Σημειώνεται ότι δεν θα ληφθούν
υπόψη τα αντίστοιχα ανωτέρω συστημικά.
3. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του εν
εξελίξει Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), για την
προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού.
Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 3η-10-2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ..
4. Τον ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ημ/νία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης), η οποία θα είναι η 7η-10-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..
5. 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.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρ. 38350/5-9-2022 (ΑΔΑΜ:
22PROC011214618) και Αριθμό Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 167573 όπως αυτή ισχύει.
Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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