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 Αθήνα, 17.03.2023 
Αρ. Πρωτ. 15568 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

για την ανάθεση έργου προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων στο πλαίσιο των 
υποέργων 3, 5 και 7 της πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και 

απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416  
στο Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 

 
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών 
και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί ως συμπράττων δικαιούχος φορέας μέρος του 
έργου με τίτλο «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και αφορά συνολικά στην υλοποίηση δράσεων 
από σύμπραξη φορέων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ – συντονιστής, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ 
ΕΣΕΕ) με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ένταξης των εκπαιδευόμενων 
επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότερα των εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας 
μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.  
Από το έργο στο σύνολό του προβλέπεται να επωφεληθούν πανελλαδικά 2.000 
εκπαιδευόμενοι από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιωτικά 
Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους (έως τον 8/2020), 
ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν 
έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί  

- το Υποέργο 3 «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης  στις Λιγότερο Αναπτυγμένες 
Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ήπειρος, Θεσσαλία», με ωφελούμενους αποδέκτες 431 
εκπαιδευόμενους ΙΕΚ, 

- το Υποέργο 5 «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης  στις Περιφέρειες σε 
Μετάβαση (ΜΕΤ) – Ιόνια Νησιά», με ωφελούμενους αποδέκτες 22 εκπαιδευόμενους 
ΙΕΚ, 

- το Υποέργο 7 «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης  στις περιφέρειες Μετάβασης 
(ΜΕΤ) – Στερεά Ελλάδα», με ωφελούμενους αποδέκτες 128 εκπαιδευόμενους ΙΕΚ. 

 
Στη βάση αυτή το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και έχοντας υπόψη: 

1. Τη με αριθμ. 97742/11.10.2022 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης 
με τίτλο «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» και MIS 5069416 στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», 

2. Τις με αρ. πρωτ. 15115/05.12.2022 Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του ΥΕ3, 
15116/05.12.2022 Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του ΥΕ5 και 15117/05.12.2022 
Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του ΥΕ7 της πράξης με MIS 5069416, 

3. Την από 25/01/2023 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
για την έγκριση δημοσίευσης της παρούσας, 
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4. Τον Ν. 4763/2020 ΦΕΚ Α’ 254 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 
Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας 
νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας 
και άλλες διατάξεις», 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 και του 
άρθρου 50 του Ν. 4782/2021, 

6. Τον Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α’/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16-06-2012)στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α’)) και άλλες διατάξεις», ως ισχύει, 

7. Την ΥΑ με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/τ.Β’/31-12-2018) 
Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β 3521) 
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’αρ. 
81986/ΕΥΘΥ/712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/τ.Β’) Υπουργικής Απόφασης “Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-
2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς- Διαδικασία Ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων", ως ισχύει, 

8. Ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από την ΣΑΕ 3451 με κωδ. 2021ΣΕ34510022 
και το θεσμικό πλαίσιο που την καλύπτει. 

 
καλεί υποψήφιους αναδόχους να υποβάλλουν την προσφορά τους για την ανάθεση έργου 
προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων στις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην 
Περιφέρεια Ηπείρου και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες 
υλοποίησης των υποέργων 3, 5 και 7 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069416. 
 
Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30192700-8 Γραφική ύλη  
 
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και 
αναλωσίμων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες υλοποίησης των υποέργων 3, 5 και 7  της ως 
άνω πράξης.  
Ειδικότερα, τα είδη προς προμήθεια παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Κι) 

A/A  ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ    

1 Toner CANON C-EXV40 BLACK ΤΜΧ 2 

2 HP CB540A BLACK ΤΜΧ 2 
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3 HP CB541A CYAN   ΤΜΧ 2 

4 HP CB542A YELLOW ΤΜΧ 2 

5 HP CB543A MAGENTA ΤΜΧ 2 

6 HP Q2612A BLACK ΤΜΧ 2 

7 OKI 44917607/C15723 BLACK ΤΜΧ 1 

8 
Image Runner 1643if/Canon toner T06 

Black 
ΤΜΧ 

1 

9 HP Pagewide 352 dw/ HP 913A (Y-M-K-C) ΤΜΧ 1 

A/A ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ/ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ     

1 ΚΛΙΠ 19ΜΜ ΣΥΣΚ 10 ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ 0,5 

2 ΚΛΙΠ 24ΜΜ ΣΥΣΚ 10 ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ 0,5 

3 ΚΛΙΠ 32ΜΜ ΣΥΣΚ 10 ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ 0,5 

4 ΚΛΙΠ 42ΜΜ ΣΥΣΚ 10 ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ 0,5 

5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 20ΜΜ ΚΟΥΤΙ 0,5 

6 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 32ΜΜ ΚΟΥΤΙ 0,5 

7 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 50ΜΜ ΚΟΥΤΙ 0,5 

8 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 64 ΚΟΥΤΙ 0,5 

9 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 11 ΚΟΥΤΙ 0,5 

10 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 24 ΚΟΥΤΙ 0,5 

  CD/DVD     

1 CD-R 700MB 52X CAKE (100TEM.) ΤΜΧ 0,5 

  ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ / ΘΗΚΕΣ CD     

1 ΧΑΡΤΙΝΗ ΘΗΚΗ CD  ΤΜΧ 0,2 

2 
ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 0.09mm ΜΕ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ-ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΜΧ 2 

3 
ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 0.09mm ΜΕ 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ 
ΤΜΧ 2 

4 
ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 0.09mm ΜΕ 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΪ 
ΤΜΧ 2 

A/A ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ     

1 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 20 

ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΜΧ 1 

2 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 20 

ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΜΧ 1 

3 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΤΜΧ 1 

A/A ΣΤΥΛΟ / ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ/ΜΟΛΥΒΙΑ     

1 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΜΧ 2 

2 ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΙΝΟ ΗΒ ΜΕ ΓΟΜΑ ΤΜΧ 1 

3 MARKER ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ (ΣΤΥΛΟ) ΤΜΧ 1,5 

4 
ΣΤΥΛΟ PILOT 1,2 BPS-GP-B ΜΠΛΕ, 

ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ 
TMX 2,5 

5 ΣΤΥΛΟ PILOT 0,7 ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ TMX 2 

6 PILOT GEL GTEC –C4(ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΚΟΥΤΙ 2 

7 
ΣΤΥΛΟ LAKNOCK – BALL – POINT PEN 1.2 

ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ 
ΤΜΧ 2 

8 STABILO ΤΜΧ 2 

9 UNI ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ LAKNOCK KOYTI 0,5 

10 
UNI ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ JETSTREAM 

(ΚΟΚΚΙΝΟ - ΜΠΛΕ) 
ΚΟΥΤΙ 0,5 

A/A ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ     
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1 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 4,2ΜΜΧ5Μ PRITT 10ΤΜΧ 0,5 

2 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 4,2ΜΜΧ5Μ 10ΤΜΧ 0,5 

A/A ΚΛΑΣΕΡ/ΝΤΟΣΙΕ     

1 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤ. SKAG 4/32 ΤΜΧ 2 

2 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ SKAG 8/32 ΤΜΧ 2 

3 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ (ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΤΜΧ 1 

4 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 

ΧΑΡΤΙΝΟΣ 
ΤΜΧ 1 

A/A ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ     

1 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ CD/DVD 
ΚΟΥΤΙ 

100ΤΜΧ 
0,5 

2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΣ Α4 (105Χ74ΜΜ) 
ΚΟΥΤΙ 

100ΤΜΧ 
0,5 

A/A ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ / ΤΕΤΡΑΔΙΑ     

1 
ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4 ΧΩΡΙΣ 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ 
ΤΜΧ 2 

2 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ ΤΜΧ 2 

A/A ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ / ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΟΥ    

1 
ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4/500Φ 80ΓΡ 

ΛΕΥΚΟ 
1 ΠΑΚ 
500Φ 

6,5 

2 ΞΗΡΟΓΡ.ΧΑΡΤΙ Α4  160gr ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΠΑΚ 250 Φ 1,8 

3 ΧΑΡΤΙ FABRIANO 120GR, A4 250 ΠΑΚ 250 Φ 0,8 

4 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 11 Χ 

23CM  
ΤΜΧ 2 

5 
ΙΩΝΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 

30Χ37Χ51CM 
ΤΜΧ 2 

A/A ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ/ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ     

1 QUICK NOTES 75X75 ΤΜΧ 2,5 

2 ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ 25X43 ΤΜΧ 2,5 

3 POST IT 38X51  TMX 2 

A/A ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ     

1 ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΤΜΧ 1 

2 ΚΟΛΛΑ ΠΑΝΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 20ml ΥΓΡΗ ΤΜΧ 1 

3 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ LEITZ ΤΜΧ 1,5 

4 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ  ΤΜΧ 1,5 

5 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΓΑΛΟ ΤΜΧ 1 

6 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΙΚΡΟ ΤΜΧ 1 

7 ΧΑΡΑΚΑΣ  ΤΜΧ 0,2 

8 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΜΧ 1,2 

9 ΨΑΛΙΔΙ ΤΜΧ 0,5 

10 Q-CONNECT ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΜΧ 1 

11 WORK ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΩΝ ΤΜΧ 1 

A/A ΕΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ     

1 ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 2 

2 ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 0,8 

3 ΡΑΧΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 16mm ΤΜΧ 1 

4 ΡΑΧΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 18mm ΤΜΧ 1 

5 ΡΑΧΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 22mm ΤΜΧ 1 

6 ΡΑΧΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 32mm ΤΜΧ 1 
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A/A 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
    

1 
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 

38MMX66MM 
ΤΜΧ 1,5 

2 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 700 12ΜΜ 

(ΣΕΛΟΤΕΙΠ) 
ΤΜΧ 1,5 

3 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ 57mm x43mm ΤΜΧ 1,5 

  ΣΥΝΟΛΟ   100 

 
Με τη δημιουργία ανάγκης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε κάποιο ή κάποια ή σε όσα από τα προς 
προμήθεια είδη συνθέσουν την συνολικά προϋπολογιζόμενη αμοιβή, θα υποβάλλεται σχετικό 
αίτημα στον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει μέσα σε διάστημα είκοσι 
(20) ημερολογιακών ημερών το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τα είδη που έχει παραγγείλει, εκδίδοντας 
σχετικό τιμολόγιο.  
 
Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί δεσμεύεται για την τιμή (καθαρή αξία), το είδος καθώς και 
την ποιότητα των προσφερόμενων ειδών καθώς και τη δυνατότητα αποστολής των 
προσφερόμενων ειδών με δικά του μέσα και δαπάνες 

• στην δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου (Σταύρου Νιάρχου 94, 45500, 
Ιωάννινα)  

• στην δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Καστοριάς 2α, 41335, 
Λάρισα). 

 
Στην περίπτωση που το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ χρειαστεί είδος το οποίο δεν βρίσκεται στον πίνακα, ο 
ανάδοχος οφείλει να το προμηθεύσει με ποσοστό έκπτωσης 10% επί των τιμών του καταλόγου 
λιανικής. 
 
Τέλος, σημειώνεται εμφατικά ότι  

- τα μελάνια που περιγράφονται ανωτέρω και τα οποία θα προσφερθούν θα πρέπει να 
είναι τα γνήσια και όχι ισοδύναμα τους και ως εκ τούτου όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να προσφέρουν τιμή για γνήσια και όχι ισοδύναμα μελάνια, 

- σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού υλικού αυτό θα αντικαθίσταται από τον 
ανάδοχο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και αν αποδειχτούν ελαττωματικά 
προϊόντα πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας ανά παράδοση, τότε ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα, 

- όλα τα μελανοδοχεία θα παραδίδονται συσκευασμένα και θα αναγράφονται οι 
ημερομηνίες κατασκευής και λήξης. Η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 2 έτη μετά από την ημερομηνία παράδοσης τους. 
 

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
Η αμοιβή του αναδόχου για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται έως του ποσού 
των τριών χιλιάδων τετρακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (3.406,45€) (κόστος 
πλέον Φ.Π.Α.), ήτοι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ 
(4.224€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών και σε 
κάθε περίπτωση η καθαρή αμοιβή θα διαμορφώνεται ανάλογα έτσι ώστε το συνολικό κόστος 
να μην υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ 
(4.224€). 
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Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί άπαξ ή σε τμηματικές καταβολές ανάλογα με 
τις ανάγκες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τα προς προμήθεια είδη.  
Σημειώνεται ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο του 
προϋπολογισμού του έργου/συμβατικής αμοιβής.  
Για την καταβολή της αμοιβής ως άνω προϋπόθεση είναι η έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης και η έκδοση από τον 
ανάδοχο του νομίμου φορολογικού παραστατικού. Επισημαίνεται ότι στην αμοιβή του 
αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του 
έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 
 
Για κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται, καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση από τον 
Ανάδοχο, πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα  με τις 
κάτωθι επιμέρους προϋποθέσεις: 

• Φορολογική ενημερότητα: εφόσον το ακαθάριστο ποσό κάθε πληρωμής υπερβαίνει 
τα χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ. 

• Ασφαλιστική ενημερότητα: εφόσον το ακαθάριστο ποσό κάθε πληρωμής υπερβαίνει 
τις τρεις  χιλιάδες (3.000,00) ευρώ. 

 
Η σύμβαση αντιστοιχεί στα υποέργα 3, 5 και 7 της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής 
πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5069416 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
- Ε.Κ.Τ.). 
 
III. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, η οποία θα προκύψει κατά την 
αξιολόγηση της κάθε οικονομικής προσφοράς από άθροισμα των γινομένων της 
προσφερόμενης τιμής ανά είδος με τον συντελεστή σημαντικότητας του κάθε είδους, δηλαδή 
Τιμή= Σ Τi Χ Κi. 
Η σύναψη σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τον προσφέροντα 
με την χαμηλότερη τιμή πλέον Φ.Π.Α στη βάση της συνολικής οικονομικής προσφοράς. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει την κατανομή των 
προς προμήθεια ειδών και να συνάψει σύμβαση προμήθειας ειδών γραφική ύλης και 
αναλωσίμων με πέραν του ενός προσφέροντες στην πρώτη ωστόσο σειρά κατάταξης.  
Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά την οικονομική προσφορά τους, σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας και 
για  όλα τα προσφερόμενα είδη επί ποινή αποκλεισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση 
θα πραγματοποιηθεί στην βάση της συνολικής οικονομικής προσφοράς (χαμηλότερη τιμή).  
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/10/2023. Η 
παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας των δύο 
συμβαλλόμενων μερών. Επισημαίνεται ότι η παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου 
επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της συμβατικής αμοιβής. 
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V. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Για την παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή των ειδών γραφικής ύλης και 
αναλωσίμων συγκροτείται με σχετική απόφαση του Δ.Σ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Η Επιτροπή παραλαμβάνει τα είδη γραφικής 
ύλης και αναλωσίμων με σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. 
 
VI. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης, οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τον ανάδοχο του 
έργου.  
 
VII. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει να 
αποστείλουν την προσφορά τους η οποία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να περιέχει: 
 

1. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
myAADE, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς τους και οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) (σε συνάφεια με το 
αντικείμενο του έργου), 

2. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ, 
3. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας μέσω του gov.gr. Σε περίπτωση που 

το Πρωτοδικείο της έδρας του αναδόχου δεν δύναται να εκδώσει το ως άνω 
πιστοποιητικό προσκομίζεται αντ’ αυτού  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 
1599/1986 όπως ισχύει, ότι ο ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση, υπό πτωχευτικό 
συμβιβασμό, υπό αναγκαστική διαχείριση,  υπό εκκαθάριση. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή 
κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται 
επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών, 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για την επιβεβαίωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο 
του υποψηφίου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 του Ν. 4412/2016. που 
να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 
εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά 
περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο, 

5. Οικονομική προσφορά, ήτοι, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι της παρούσας. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. Οι 
προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
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αναπροσαρμόζονται. Στην περίπτωση που το ποσό ολογράφως δεν συμπίπτει με το 
ποσό αριθμητικά θεωρείται σωστό αυτό που αναγράφεται ολογράφως. Επιπλέον στην 
περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή, 

6. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να 
δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 
παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 

7. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να 
δηλώνουν ότι: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή και 
ακριβή, β) ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης  
 

Οι προσφορές αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σε zip/rar αρχείο (με τη μορφή pdf, png, jpg και με όγκο ανά αποστολή έως 20 
MB) μέσω υπηρεσίας διαδικτυακής μεταφοράς αρχείων (wetransfer) στη διεύθυνση 
larisa@imegsevee.gr με κοινοποίηση στη διεύθυνση kagkelari@imegsevee.gr μέχρι την 
Δευτέρα 03.04.2023 και ώρα 14.00 με την αναφορά στο θέμα «Υποβολή προσφοράς για 
προμήθεια ειδών γραφικής ύλης - αναλωσίμων/ΟΠΣ 5069416 – ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ/Πρόσκληση 
15568/17.03.23». 
Επισημαίνεται εμφατικά ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να έχει 
υποβληθεί έως την ως άνω ημερομηνία και ώρα, διαφορετικά θα θεωρείται εκπρόθεσμος.  
 
Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δίνονται στο 
τηλέφωνο 2410 579876 (κα Καγκελάρη, κα Μπουγάτσα) Δευτέρα-Παρασκευή 11:00-14:00 ή 
εναλλακτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση larisa@imegsevee.gr. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
 

Ανδρέας Νάζος 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 

mailto:kagkelari@imegsevee.gr
mailto:larisa@imegsevee.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α Είδος 

 

Τύπος 

 

Αξία πλέον ΦΠΑ 

(€) 

 

ΦΠΑ 

(€) 

Κόστος 

συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. (€)  

1      

2      

3      

      

 

 

 Αριθμητικά Ολογράφως 

Συνολικό κόστος 

προσφοράς πλέον 

Φ.Π.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  
1.Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών 
προσώπων, τα οποία θα συλλεγούν στο πλαίσιο της παρούσης και η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει 
ειδικότερα δε του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων- Κανονισμός) και του Ν. 4264/2019 (ΦΕΚ Α 137/29.08.2019), 
όπως ισχύει. Οι Υποψήφιοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας 
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με αυτήν. Ειδικότερα, με την υποβολή Προσφοράς, 
οι Υποψήφιοι δηλώνουν ότι έχουν διασφαλίσει τη τήρηση των αρχών επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 
που θα παρασχεθούν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και ότι έχουν ενημερώσει τα 
φυσικά πρόσωπα, τα δεδομένα των οποίων θα χορηγηθούν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τη διαβίβαση αυτή.  
2. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, υπό την ιδιότητά του ως 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο και για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας συλλέγει, 
το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα για τους 
ακόλουθους σκοπούς: Α. Είδος και πηγή δεδομένων Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται με την 
παρούσα και τα οποία θα υποβληθούν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της από φυσικά πρόσωπα (νόμιμοι εκπρόσωποι, 
μέλη Ομάδας έργου των Υποψηφίων). Β. Σκοπός επεξεργασίας – Νόμιμη βάση επεξεργασίας Σκοπός της 
επεξεργασίας είναι η τήρηση των όρων της παρούσας, η αξιολόγηση της υποβληθείσας Προσφοράς, η εφαρμογή 
της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 
συναλλαγών, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη 
νομικών αξιώσεων και η προάσπιση των έννομων συμφερόντων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας 
και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και για την ενημέρωση του Υποψηφίου σχετικά με την 
αξιολόγηση της υποβληθείσας Προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης και προς 
συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Γ. Αποδέκτες των δεδομένων Αποδέκτες των υπό παρ. 
Α ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 1. Τρίτοι φορείς στους οποίους το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναθέτει 
την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό του (εκτελούντες την επεξεργασία) υπό τον όρο της 
τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.  
3.Χρόνος τήρησης: Τα υπό παρ. Α ανωτέρω δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την λήξη 
της Πράξης στην οποίο ανήκει το παρόν έργο, με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα 
προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται/διαγράφονται με ασφάλεια.  
4.Άσκηση δικαιωμάτων: 4.1 Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να ζητήσει τη διόρθωση τους, 
να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν για 
σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται ανωτέρω. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο 
Υποψήφιος μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (e-mail: 
dpo@imegsevee.gr). Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει σχετικό αίτημα που 
λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Κανονισμό ή την εθνική 
νομοθεσία. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο θεωρεί ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δεν έχει απαντήσει κατάλληλα στο 
αίτημα του, μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr) 4.2 Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων δεν απαλλάσσει τον Υποψήφιο από τις υποχρεώσεις που 
φέρει λόγω της συμμετοχής του. 4.3 Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει δικαίωμα να αρνηθεί αίτημα για διαγραφή των δεδομένων 
του Υποψηφίου εάν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων 
δικαιωμάτων του ή δικαιωμάτων τρίτων. 
 5. Υποχρεώσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υπέχει 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. 
 




