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ΙΕΜΠΑ ΙΞΘΜΩΜΘΙΗΡ ΟΠΞΜΞΘΑΡ2017-02-15
ΦΠΞΜΘΔΑΡ ΙΑΘ ΟΠΞΡΤΞΚΘΙΗΡ ΑΓΩΓΗΡ
ΔΗΛΞΣ ΘΕΠΛΗΡ

Σίηιμξ: ««ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΓΠΑΦΘΙΗΡ ΣΚΗΡ &
ΚΞΘΟΩΜ ΣΚΘΙΩΜ ΓΠΑΦΕΘΞΣ - ΕΜΣΟΩΜ
& ΣΚΘΙΩΜ ΟΞΚΚΑΟΚΩΜ ΕΙΣΟΩΡΕΩΜ ΙΑΑΡΙΕΣΩΜ
ΕΙΟΑΘΔΕΣΘΙΞΣ
ΤΑΠΑΙΗΠΑ – ΕΘΔΩΜ ΖΩΓΠΑΦΘΙΗΡ ΛΕΚΑΜΘΩΜ-ΞΜΕΠ & ΚΞΘΟΞΣ ΣΚΘΙΞΣ
2017-2018»

Ανηζ. μειέηεξ Οηθμκμμηθήξ Τπενεζίαξ
ημο Ν.Π.Δ.Δ.Δήμμο Θένμεξ : 1/2017
Πνμτπμιμγηζμυξ: 23.812,41 €
Αν. πνςη.: 690 / 15- 2 -2017
ΞΠΞΘ ΔΘΑΙΗΠΣΝΗΡ
Η ΠΡΟΓΔΡΟ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΘΓΡΜΗ
Έπμκηαξ οπυρε ηηξ δηαηάλεηξ :
 Σμο Ν. 3463/2006 «Κφνςζε ημο Κχδηθα Δήμςκ θαη Κμηκμηήηςκ».
 Σμο Ν.3852/2010 «Νέα ανπηηεθημκηθή ηεξ αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ
απμθεκηνςμέκεξ δημίθεζεξ – Πνυγναμμα Καιιηθνάηεξ».
 Σμο N. 3861/2010 «Γκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ οπμπνεςηηθή ακάνηεζε
κυμςκ θαη πνάλεςκ ηςκ θοβενκεηηθχκ, δημηθεηηθχκ θαη αοημδημηθεηηθχκ
μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ «Πνυγναμμα Δηαφγεηα» θαη άιιεξ δηαηάλεηξ».
 Σμο Ν. 4412/2016 «Δεμυζηεξ ομβάζεηξ Ένγςκ, Πνμμεζεηχκ θαη
Τπενεζηχκ (πνμζανμμγή ζηηξ Οδεγίεξ 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)».
 Σεκ με ανηζμυ 19/2017 απυθαζε ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο πενί έγθνηζεξ
εθηέιεζεξ ημο αηηήμαημξ θαη θαζμνηζμυξ ηςκ υνςκ δηεκένγεηαξ ζοκμπηηθμφ
δηαγςκηζμμφ γηα ηεκ «ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΓΠΑΦΘΙΗΡ ΣΚΗΡ & ΚΞΘΟΩΜ ΣΚΘΙΩΜ
ΓΠΑΦΕΘΞΣ - ΕΜΣΟΩΜ & ΣΚΘΙΩΜ ΟΞΚΚΑΟΚΩΜ ΕΙΣΟΩΡΕΩΜ
ΙΑΑΡΙΕΣΩΜ ΕΙΟΑΘΔΕΣΘΙΞΣ ΤΑΠΑΙΗΠΑ – ΕΘΔΩΜ ΖΩΓΠΑΦΘΙΗΡ
ΛΕΚΑΜΘΩΜ-ΞΜΕΠ & ΚΞΘΟΞΣ ΣΚΘΙΞΣ 2017-2018»



-

Σεκ με ανηζμυ 3/2017 απυθαζε ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο πενί έγθνηζεξ
ακάιερεξ ηεξ δαπάκεξ, εθηέιεζεξ ηεξ πνμμήζεηαξ, ηςκ ηεπκηθχκ
πνμδηαγναθχκ ηεξ μειέηεξ θαη ηςκ υνςκ δηαθήνολεξ.

δηαθενφζζεη ζοκμπηηθυ δηαγςκηζμυ με ζθναγηζμέκεξ πνμζθμνέξ θαη με θνηηήνημ
θαηαθφνςζεξ ηεξ ζφμβαζεξ ηεκ πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε
πνμζθμνά, μυκμ βάζεη ηεξ ηημήξ, ακά μμάδα εηδχκ ηεξ μειέηεξ, ζφμθςκα με ηηξ
δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 88 θαη 117 ημο Ν. 4412/2016 θαη ζφμθςκα με ημοξ
παναθάης υνμοξ:
ΆΠΘΠΞ 1
όπμξ, πνόκμξ θαη ηνόπμξ οπμβμιήξ πνμζθμνώκ

1
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Ο δηαγςκηζμυξ ζα δηελαπζεί ζηo θηίνημ ημο Ν.Π.Δ.Δ. Θένμεξ, δκ/ζε Πιαηεία
Σνηιυθμο ΣΚ 57500,, ηει.2392-330220,221 ζηηξ 28/2/2017 εμένα Σνίηε θαη
χνα απυ 10:00 π.μ. (χνα έκανλεξ παναιαβήξ πνμζθμνχκ) θαη μέπνη 10:30 π.μ.(χνα
ιήλεξ πανάδμζεξ πνμζθμνχκ), εκχπημκ ηεξ ανμυδηαξ επηηνμπήξ δηεκένγεηαξ
δηαγςκηζμχκ. Οη πνμζθμνέξ θαηαηίζεκηαη εκχπημκ ηεξ επηηνμπήξ δηεκένγεηαξ ημο
δηαγςκηζμμφ ηεκ πνμακαθενυμεκε μένα , χνα θαη ηυπμ.
ΠΡΟΟΥΗ! Πνμζθμνέξ πμο ζα θαηαηεζμφκ μεηά ηεκ πνμακαθενυμεκε εμενμμεκία
θαη χνα ή πςνίξ ηε θοζηθή πανμοζία εθπνμζχπμο ηεξ επηπείνεζεξ ζφμθςκα με
ημοξ υνμοξ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ 7 ηεξ πανμφζαξ δεκ ζα γίκμοκ απμδεθηέξ
θαη ζα απμννηθζμφκ.
Οη πνμζθμνέξ μπμνεί κα απμζηέιιμκηαη ζηεκ Οηθμκμμηθή Τπενεζία ημο Ν.Π.Δ.Δ.
Δήμμο Θένμεξ (Πιαηεία Σνηιυθμο ΣΚ 57500, ηει.2392-330220,221 )
με μπμημδήπμηε ηνυπμ θαη παναιαμβάκμκηαη με απυδεηλε, πνηκ απυ ηεκ θαηαιεθηηθή
εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ. Γηα πνμζθμνέξ πμο παναιαμβάκμκηαη
εγθαίνςξ απυ ηεκ Οηθμκμμηθή Τπενεζία δεκ απαηηείηαη ε θοζηθή πανμοζία
εθπνμζχπμο θαηά ηεκ εμένα δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ.
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ΆΠΘΠΞ 2
εύπε δεμμπνάηεζεξ
Σα ηεφπε δεμμπνάηεζεξ ηα μπμία απμηειμφκ ηα ζομβαηηθά ζημηπεία ηεξ πανμπήξ
οπενεζίαξ θαηά ζεηνά ηζπφμξ είκαη:
1. Δηαθήνολε
2. Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά (ΟΠ)
3. Σεπκηθή Πνμζθμνά (ΣΠ)
4. ογγναθή Τπμπνεχζεςκ (Τ)
5. Σεφπε Σεπκηθχκ Πνμδηαγναθχκ θαη Σεπκηθήξ Πενηγναθήξ
6. Πνμτπμιμγηζμυξ θαη έκηοπμ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ.
ΆΠΘΠΞ 3
Ονμϋπμιμγηζμόξ – Τνεμαημδόηεζε- Ακηηθείμεκμ ενγαζηώκ
Ο πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ δεμμπναημφμεκεξ πνμμήζεηαξ ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ
19.203,55 εονχ πςνίξ Φ.Π.Α. ή 23.812,41 εονχ με Φ.Π.Α. 24%. Η πνεμαημδυηεζε
ηεξ πνμμήζεηαξ ζα γίκεη απυ ίδημοξ πυνμοξ θαη ζα βανφκεη ηηξ παναθάης Δεμμηηθέξ
πηζηχζεηξ ακά μηθμκμμηθυ έημξ :
Γηα ηα είδε γναθηθήξ φιεξ θαη ιμηπχκ οιηθχκ γναθείμο
Πνμβιεπυμεκεξ πηζηχζεηξ ακά έημξ:
2017
2018
Κ.Α.
02.6612

ΠΟΟ
ΠΟΟ
2.019,95 €
1.043,90 €

Γηα ηα έκηοπα θαη οιηθά πμιιαπιχκ εθηοπχζεςκ
Πνμβιεπυμεκεξ πηζηχζεηξ ακά έημξ:
2017
2018
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Κ.Α.

ΠΟΟ

ΠΟΟ

02.6613
2.700,00 €
151,63€
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Γηα ηεκ πνμμήζεηα θαηαζθεοχκ εθπαηδεοηηθμφ παναθηήνα θαη εηδχκ δςγναθηθήξ
Πνμβιεπυμεκεξ πηζηχζεηξ ακά έημξ:
2017
2018
Κ.Α.
02.6622

ΠΟΟ
ΠΟΟ
10.069,53 €
2.892,20 €

Γηα ηα ακαιχζημα εθηοπςηχκ
Πνμβιεπυμεκεξ πηζηχζεηξ ακά έημξ:
2017
2018
Κ.Α.

ΠΟΟ

02.6654

ΠΟΟ

3.229,68 €

1.705,52

Ρύκμιμ πηζηώζεςκ μηθμκμμηθμύ έημοξ 2017: 18.019,16€
Ρύκμιμ πηζηώζεςκ μηθμκμμηθμύ έημοξ 2018:5.793,25€

πεηηθά CPV 30192700-8 θαη 30125110-5.
Η δαπάκε ακαθένεηαη ζημ πνμκηθυ δηάζηεμα απυ ηεκ οπμγναθή ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ
θαη γηα έκα έημξ με δοκαηυηεηα εθπχνεζεξ πανάηαζεξ έςξ θαη ηνεηξ 3 μήκεξ.
α είδε θαη πμζόηεηεξ αοηώκ είκαη μη ελήξ:

ΟΜΑΔΑ Α
ΓΑΦΙΚΘ ΥΛΘ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΜΟΝ

ΠΟ

1

ATZENTA ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 17x24

ΤΕΜ

6

2

CD-R 25ΤΕΜ

ΤΕΜ

3

3

DVD 25ΤΕΜ

ΤΕΜ

3

4

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΡΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ 12 ΤΕΜ

ΤΕΜ

4

5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΡΙΔΙ ΜΙΚΟ 12 ΤΕΜ

ΤΕΜ

4

6

ΑΡΟΣΥΑΡΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΤΕΜ

4

7

ΑΙΘΜΟΜΘΧΑΝΘ 10 ΨΘΦΙΩΝ

ΤΕΜ

4

8

ΑΥΤΟΚOΛΛΘΤΑ ΧΑΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΣ 76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ

ΤΕΜ

10

9

ΑΥΤΠΚΟΛΛΘΤΑ ΧΑΤΑΚΙΑ ΦΩΣΦΟΙΗΕ

ΤΕΜ

10

10

ΒΑΣΘ ΚΥΒΟΥ ΣΘΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

ΤΕΜ

1

11

ΒΑΣΘ ΚΥΒΟΥ ΣΘΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΜ

1

12

ΒΑΣΘ ΣΕΛΟΤΕΪΡ

ΤΕΜ

5

13

ΓΑΝΤΗΑΚΙΑ ΤΙΓΩΝΙΚΑ ΣΕΤ 10ΤΕΜ

ΤΕΜ

1

14

ΓΑΝΤΗΟΙ ΣΥΜΑΤΙΝΟΙ ΣΕΤ 25ΤΕΜ

ΤΕΜ

1

15

ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΘΤΙΚΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ

ΤΕΜ

5

16

ΔΙΟΘΩΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ 5mm x 8m

ΤΕΜ

15
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17

ΔΙΟΘΩΤΙΚΟ ΣΕΤ ΥΓΟ & ΔΙΑΛYTIKO

ΤΕΜ

20

18

ΔΙΡΛΟΚΑΦΑ 30mm/30ΤΕΜ

ΤΕΜ

4

ΤΕΜ

5
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19 ΔΙΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΡΛΑΣΤΙΚΟ Α4-ΣΕΤ2017-02-15
10 ΤΕΜ
20

ΗΕΛΑΤΙΝΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ Γ ΣΕΤ 10 ΤΕΜ

ΤΕΜ

5

21

ΗΕΛΑΤΙΝΑ ΜΕ ΤΥΡΑ Α4 100ΤΕΜ

ΤΕΜ

70

22

ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ 12 ΦΥΛΛΩΝ

ΤΕΜ

10

23

ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΓΑΦΕΙΟΥ ΓΥΙΣΤΟ

ΤΕΜ

10

24

ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΡΛΑΝΟ

ΤΕΜ

10

25

ΚΑΦΑΚΙΑ 40Γ

ΤΕΜ

2

26

ΚΑΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ

ΤΕΜ

3

27

ΤΕΜ

3

ΤΕΜ

20

29

ΚΑΦΙΤΣΕΣ ΜΕ ΣΤΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΑΚΙ ΣΕΤ 100ΤΕΜ
ΚΛΑΣΣΕ ΑΡΠ ΧΑΤΟΝΙ ΜΕ ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΕΡΕΝΔΥΣΘ 4/32-ΔΙΑΦΟΑ
ΧΩΜ
ΚΛΑΣΣΕ ΑΡΠ ΧΑΤΟΝΙ ΜΕ ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΕΡΕΝΔΥΣΘ 8/32-ΔΙΑΦΟΑ
ΧΩΜ

ΤΕΜ

50

30

ΚΛΙΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 32mm ΣΥΣΚ 12 ΤΕΜ

ΤΕΜ

20

31

ΚΛΙΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 41mm ΣΥΣΚ 12 ΤΕΜ

ΤΕΜ

20

32

ΚΛΙΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 51mm ΣΥΣΚ 12 ΤΕΜ

ΤΕΜ

20

33

ΚΛΙΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 50χιλ/12τεμ

ΤΕΜ

2

34

ΚΟΛΛΑ UHU SΤΙΚ 8gr

ΤΕΜ

70

35

ΚΟΛΛΑ UHU ΣΤΙΚ 21gr

ΤΕΜ

36

ΚΟΛΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ PATAFIX

ΤΕΜ

30
10

37

ΚΟΛΛΑ ΡΑΝΤΟΚΟΛΛΘΤΘΣ ΣΩΛΘΝΑΙΟ UHU Νο 35ml

ΤΕΜ

38

ΚΟΛΛΑ ΕΥΣΤΘ UHU γίγασ 130cc

ΤΕΜ

100
30

39

ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΘΣ 30gr

ΤΕΜ

10

40

ΚΟΥΤΙ ΑΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΛΑΣΤΙΚΟ Α4 25x35x3

ΤΕΜ

10

41

ΚΟΥΤΙ ΑΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΤΙΝΟ Α4 10cm

ΤΕΜ

10

42

ΚΟΥΤΙ ΑΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΤΙΝΟ Α4 12cm

ΤΕΜ

10

43

ΚΟΥΤΙ ΑΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΤΙΝΟ Α4 3cm

ΤΕΜ

10

44

ΚΟΥΤΙ ΑΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΤΙΝΟ Α4 5cm

ΤΕΜ

10

45

ΚΟΥΤΙ ΑΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΤΙΝΟ Α4 8cm

ΤΕΜ

10

46

ΛΑΣΤΙΧΑ 100gr

ΤΕΜ

10

47

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

ΚΙΛΑ

2

48

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘΣ ΔΙΑΦΟΑ ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

20

49

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΑΝΕΞΙΤΘΛΟΣ 70 ΚΟΚΚΙΝΟ

ΤΕΜ

10

50

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΑΝΕΞΙΤΘΛΟΣ 70 ΜΑΥΟ

ΤΕΜ

17

51

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΓΙΑ ΑΣΡΟΡΙΝΑΚΑ ΔΙΑΦΟΑ ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

52

ΜΑΧΑΙΙΑ ΚΟΡΘΣ ΣΕΤ 2 ΤΕΜ

ΤΕΜ

10
2

53

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ 28ml-ΜΡΛΕ

ΤΕΜ

10

54

ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΓΟΜΑ

ΤΕΜ

100

55

ΜΟΛΥΒΙΑ ΧΩΙΣ ΓΟΜΑ

ΤΕΜ

60

56

ΜΟΛΥΒΟΘΘΚΘ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ

ΤΕΜ

4

57

ΜΟΛΥΒΟΘΘΚΘ ΡΛΑΣΤΙΚΘ

ΤΕΜ

4

58

ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ (4 ΜΕΣΑΙΕΣ)

ΤΕΜ

30

59

ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ (4 ΜΙΝΙΟΝ)

ΤΕΜ

30

60

ΜΡΛΟΚ TOBLOCK ΙΓΕ Α4

ΤΕΜ

10

61

ΜΡΛΟΚ TOBLOCK ΙΓΕ Α5

ΤΕΜ

10

62

ΝΤΟΣΙΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΤΕΜ

50

63

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4 ΡΛΑΣΤΙΚΑ

ΤΕΜ

400

28

4
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64

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΘΜΙΔΙΑΦΑΝΘ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΤΕΜ

5

65

ΞΥΣΤΑ ΔΙΡΛΘ ΡΛΑΣΤΙΚΘ

ΤΕΜ

20

ΤΕΜ

40
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66 ΞΥΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ
67

ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΛΟΥ 40χ60

ΤΕΜ

3

68

ΡΙΝΕΗΕΣ ΑΡΛΕΣ

ΤΕΜ

4

69

ΡΙΝΕΗΕΣ ΧΥΣΕΣ LION 100ΤΕΜ

ΤΕΜ

5

70

ΡΙΝΕΗΕΣ ΧΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΛΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΚΙ 100ΤΕΜ

ΤΕΜ

4

71

ΣΒΘΣΤΑ ΔΙΧΩΜΘ

ΤΕΜ

10

72

ΣΒΘΣΤΑ ΛΕΥΚΘ

ΤΕΜ

10

73

ΣΒΘΣΤΑ ΤΙΓΩΝΙΚΘ

ΤΕΜ

10

74

ΣΒΘΣΤΕΣ ΣΕΤ 2 ΓΟΜΕΣ

ΤΕΜ

5

75

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 25x43mm-50 ΤΕΜ

ΤΕΜ

10

76

ΣΕΛΟΤΕΙΡ 15x33mm

ΤΕΜ

25

77

ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΤΕΜ

6

78

ΣΤΥΛO PILOT ΥΓΘΣ ΜΕΛΑΝΘΣ V5 ΜΥΤΘ ΡΑΧΟΥΣ 0,5mm

ΤΕΜ

150

79

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΣΥΣΚ 50ΤΕΜ

ΤΕΜ

10

80

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΜΡΛΕ- ΣΥΣΚ 50ΤΕΜ

ΤΕΜ

5

81

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΜΕ ΜΡΙΛΙΑ ΜΑΥΟ

ΤΕΜ

10

82

ΣΥΔΕΤΘΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Νο3

ΤΕΜ

10

83

ΣΥΔΕΤΘΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Νο5

ΤΕΜ

10

84

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο 5-100 ΤΕΜ

ΤΕΜ

20

85

ΣΥΑΡΤΙΚΟ ΓΙΑ 10 ΦΥΛΛΑ

ΤΕΜ

2

86

ΣΥΑΡΤΙΚΟ ΓΙΑ 20 ΦΥΛΛΑ

ΤΕΜ

2

87

ΣΥΑΡΤΙΚΟ ΓΙΑ 30 ΦΥΛΛΑ

ΤΕΜ

2

88

ΣΥΑΡΤΙΚΟ ΓΙΑ 40 ΦΥΛΛΑ

ΤΕΜ

2

89

ΣΥΜΑ ΣΥΑΡΤ 23/10

ΤΕΜ

10

90

ΣΥΜΑ ΣΥΑΡΤ 24/6

ΤΕΜ

30

91

ΣΥΜΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ Νο 64 L

ΤΕΜ

30

92

ΣΦΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΘ 3 ΣΕΙΩΝ

ΤΕΜ

2

93

ΣΦΑΓΙΔΑ ΣΤΟΓΓΥΛΘ ΞΥΛΙΝΘ

ΤΕΜ

1

94

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΡΛΘΣ ΟΨΕΩΣ 1,5εκ/5μ

ΤΕΜ

10

95

ΤΑΜΡΟΝ No 2

ΤΕΜ

5

96

ΤΕΤΑΔΙΟ ΜΕ ΣΚΛΘΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΕΜΕΝΟ

ΤΕΜ

10

97

ΤΕΤΑΔΙΟ ΣΡΙΑΛ 3 ΘΕΜΑΤΩΝ 17x25

ΤΕΜ

10

98

ΥΡΟΡΟΔΙΟ ΡΛΑΣΤΙΚΟ

ΤΕΜ

1

99

ΦΑΚΕΛΛΑ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ ΤΑΙΝΙΑ 11x23cm ΣΥΣΚ.500ΤΕΜ

ΤΕΜ

2

100

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΜΕ ΚΟΥΜΡΙ ΡΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΜ

20

101

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΦΥΣΑΛΙΔΑ 24Χ34cm

ΤΕΜ

20

102

ΦΑΚΕΛΟ ΚΙΤΙΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ ΤΑΙΝΙΑ 23x33cm ΣΥΣΚ.500ΤΕΜ

ΤΕΜ

2

103

ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 26Χ35

ΤΕΜ

100

104

Φφλλα πλαςτικοποίθςθσ Α3 150mic ςετ 100 τεμ.

ΤΕΜ

2

105

Φφλλα πλαςτικοποίθςθσ Α4 150mic ςετ 100 τεμ.

ΤΕΜ

5

106

ΧΑΑΚΑΣ 30 CM ΡΛΑΣΤΙΚΟ

ΤΕΜ

5

107

ΧΑΑΚΑΣ 50 CM ΡΛΑΣΤΙΚΟ

ΤΕΜ

5

108

ΧΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑ 500 ΦΥΛΛΩΝ

ΤΕΜ

10

109

ΧΑΤΟΤΑΙΝΙΑ 50ΧΙΛ/20Μ

ΤΕΜ

20

110

ΧΑΤΟΚΟΡΤΘΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ

ΤΕΜ

10

111

ΧΑΤΟΤΑΙΝΙΑ 35ΧΙΛ/20Μ

ΤΕΜ

10

5
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ΟΜΑΔΑ Β
ΕΝΣΤΠΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΣΤΠΩΕΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΜΟΝ

ΠΟ
15

1

ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ 100 ΦΥΛΛΑ

ΤΕΜ

2

ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΤΩΟ ΝΘΡΙΩΝ 100 ΦΥΛΛΑ

ΤΕΜ

5

3

ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΑΓΩΓΘΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΜ

35

4

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΜ

35

5

ΤΕΜ

45

6

ΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 3τυπο ΑΥΤΟΓΑΦ.
(ΕΝΤΥΡΟΝ)

ΤΕΜ

4

7

ΧΑΤΙ Α3 500 φφλλων

ΤΕΜ

2

8

ΧΑΤΙ Α4 ΒΑΟΣ 160gr 250 ΦΥΛΛΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΤΟ

ΤΕΜ

5

9

ΧΑΤΙ Α4 ΒΑΟΣ 80gr 500 ΦΥΛΛΩΝ

ΤΕΜ

380

ΣΥΝΟΛΟ

526

ΟΜΑΔΑ Γ
1

EΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΜΟΝ

ΠΟ

1

GLITTER ΑΛΑΤΙΕΑ 150 γρ ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

42

2

ΑΝΤΛΙΑ ΟΘΣ ΣΕΤ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΤΕΜ

4

3

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ ΑΣΘΜΑΝΙΑ ΑΣΤΕΑΚΙΑ ΚΑΤΕΛΑ

ΤΕΜ

10

4

ΑΦΩΔΘ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

100

5

ΑΦΩΔΘ ΦΥΛΛΑ ΣΕΤ 10 ΧΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΜ

7

6

ΓΑΣΙΔΙ ΡΑΣΧΑ ΡΑΣΙΝΟ 30gr

ΤΕΜ

10

7

ΓΥΨΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ

ΤΕΜ

3

8

ΔΑΚΤΥΛΟΜΡΟΓΙΕΣ 1 ΛΙΤΟΥ ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

36

9

ΔΙΡΛΟΚΑΦΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΚ 120 τεμ

ΤΕΜ

4

10

ΕΓΑΛΕΙΑ ΡΘΛΟΥ ΣΕΤ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΤΕΜ

1

11

ΕΓΑΛΕΙΑ ΡΛΑΣΤΕΛΙΝΘΣ ΚΟΦΤΑΚΙΑ

ΤΕΜ

10

12

ΕΓΑΛΕΙΑ ΡΛΑΣΤΕΛΙΝΘΣ ΡΛΑΣΤΕΣ

ΤΕΜ

10

13

ΚΘΟΜΡΟΓΙΕΣ ΧΟΝΤΕΣ ΣΕΤ 24 ΤΕΜ

ΤΕΜ

40

14

ΚΟΛΛΑ ΑΤΛΑΚΟΛ 1 ΚΙΛΟΥ

ΤΕΜ

7

15

ΚΟΔΕΛΕΣ ΚΑΩ ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ 6χιλ/20μ

ΤΕΜ

8

16

ΚΟΔΕΛΛΑ ΣΑΤΕΝ ΛΕΡΤΘ ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ 3 χιλ

ΤΕΜ

42

17

ΚΟΔΟΝΙ ΚΕΩΜΕΝΟ ΑΣΡΟ 1χιλ/100μ

ΤΕΜ

1

18

ΚΟΔΟΝΙ ΜΡΕΗ ΦΥΣΙΚΟ 1χιλ/100μ

ΤΕΜ

1

19

ΚΟΔΟΝΙ ΧΥΣΟ 3χιλ/20μ

ΤΕΜ

10

20

ΛΑΔΟΡΑΣΤΕΛ ΣΤΕ 25 ΧΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΜ

5

21

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΣΤΟΓΓΥΛΟ 1 ΧΙΛ/5 Μ

ΤΕΜ

5

22

ΛΙΝΑΤΣΑ ΦΥΣΙΚΟ ΧΩΜΑ 100x100

ΤΕΜ

2

6
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23

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ 45τεμ

ΤΕΜ

40

24

ΜΑΚΑΔΟΑΚΙ ΜΑΥΟ ΑΝΕΞΘΤΙΛΟ SMALL

ΤΕΜ

10

ΤΕΜ

20
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25 ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΛΕΡΤΟΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ ΣΕΤ 24 ΤΕΜ
26

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΧΟΝΤΟΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ ΣΕΤ 24 ΤΕΜ

ΤΕΜ

50

27

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΛΕΡΤΟΣ ΑΣΘΜΙ - ΧΥΣΟΣ

ΤΕΜ

20

28

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΡΕΛΑ ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

16

29

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΧΟΝΤΟΣ ΑΣΘΜΙ-ΧΥΣΟΣ

ΤΕΜ

10

30

ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙ 100τεμ

ΤΕΜ

10

31

ΜΑΤΑΚΙΑ ΟΒΑΛ ΜΕΣΑΙΑ 100τεμ

ΤΕΜ

2

32

ΜΡΑΛΟΝΙΑ ΜΙΚΑ ΣΕΤ 20 ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

10

33

ΜΡΛΟΚ ΒΕΛΟΥΤΕ 10 ΧΩΜΑΤΩΝ 25x35

ΤΕΜ

20

34

ΜΡΛΟΚ ΓΛΑΣΣΕ 10 ΧΩΜΑΤΑ 25x35

ΤΕΜ

15

35

ΜΡΛΟΚ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΙΓΕ 10 φυλλα

ΤΕΜ

1

36

ΝΕΟΜΡΟΓΙΕΣ 12 ΡΑΣΤΙΛΙΕΣ

ΤΕΜ

10

37

ΞΥΛΑΚΙΑ ΡΑΓΩΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΧΩΜΑ

ΤΕΜ

5

38

ΞΥΛΑΚΙΑ ΡΑΓΩΤΟΥ ΧΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΙΚΑ

ΤΕΜ

3

39

ΞΥΛΟΚΟΔΕΛΑ ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ 2εκ/90μ

ΤΕΜ

5

40

ΞΥΛΟΜΡΟΓΙΕΣ ΧΟΝΤΕΣ ΣΕΤ 24ΤΕΜ

ΤΕΜ

50

41

ΡΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟ

ΤΕΜ

120

42

ΡΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ ΣΕΤ 12 ΤΕΜ

ΤΕΜ

7

43

ΡΕΤΟΝΙΑ 3χιλ/50μ

ΤΕΜ

6

44

ΡΘΛΟΣ TERRA COTTA ι ΛΕΥΚΟΣ 1000 Γ

ΤΕΜ

15

45

Ρινζλα Ρλακζ Νο 14

ΤΕΜ

10

46

Ρινζλα Ρλακζ Νο 16

ΤΕΜ

10

47

Ρινζλα Ρλακζ Νο 6

ΤΕΜ

10

48

Ρινζλα ςτρόγγυλα Νο 14

ΤΕΜ

20

49

Ρινζλα ςτρόγγυλα Νο 6

ΤΕΜ

20

50

ΡΙΝΕΛΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΟΥ 2CM

ΤΕΜ

6

51

ΡΙΝΕΛΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΟΥ 4CM

ΤΕΜ

8

52

ΡΛΑΣΤΕΛΙΝΘ ΣΕΤ 11 ΧΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΜ

50

53

ΡΟΜ ΡΟΜ ΜΙΚΑ 100τεμ

ΤΕΜ

20

54

ΡΟΥΛΙΕΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙ 500τεμ

ΤΕΜ

10

55

ΡΟΥΛΙΕΣ-ΧΑΝΤΕΣ ΑΣΤΕΑΚΙΑ

ΤΕΜ

1

56

ΟΛΛΑ ΒΑΦΘΣ ΔΙΑΦΟΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΣΕΤ)

ΤΕΜ

4

57

ΥΗΟΧΑΤΟ 35γρ 10φυλ/50x70

ΤΕΜ

8

58

ΣΕΛΟΦΑΝ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 50x500

ΤΕΜ

2

59

ΣΥΜΑ ΔΙΑΦΟΑ ΧΩΜΑΤΑ 50εκ/8τεμ

ΤΕΜ

6

60

ΣΥΜΑΤΑ ΡΙΡΑΣ

ΤΕΜ

20

61

ΣΦΟΥΓΓΑΙ ΑΣΡΟΡΙΝΑΚΑ

ΤΕΜ

3

62

ΤΕΜΡΕΕΣ 12 ml ΣΕΤ 12 ΧΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΜ

20

63

ΤΣΟΧΑ ΚΟΚΚΙΝΘ-ΡΑΣΙΝΘ

ΤΕΜ

4

64

ΦΕΛΛΟΣ ΟΛΟ 50 εκ. X 8 μ. 2 χιλ. παχοσ

ΤΕΜ

3

65

ΦΙΓΟΥΟΚΟΡΤΘΣ ΝΙΦΑΔΑ ΜΕΓΑΛΘ

ΤΕΜ

2

66

ΦΟΜΕΣ ΡΛΑΣΤΕΛΙΝΘΣ ΣΕΤ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΤΕΜ

1

67

ΧΑΝΤΕΣ ΧΩΜ. ΣΕ ΒΑΗΟ 3000 ΤΕΜ

ΤΕΜ

1

7
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68

ΧΑΟΝΙ PICOLO ΓΑΜΜΟΥΛΕΣ 50 x 70 εκ

ΤΕΜ

2

69

ΧΑΤΙ Α4 ΒΑΟΣ 160gr 250 ΦΥΛΛΩΝ ΚΕΜ-ΣΙΕΛ

ΤΕΜ

2

ΤΕΜ

10

71

ΧΑΤΙ ΒΕΛΟΥΤΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΜΕΤΟΥ ΔΙΑΦ. ΧΩΜ. 10m x
70cm

ΤΕΜ

37

72

ΧΑΤΙ ΒΑΧΟΣ ΟΛΟ 100cm x 10m

ΤΕΜ

1

73

ΧΑΤΙ ΓΚΟΦΕ ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ 250x50

ΤΕΜ

655

74

ΧΑΤΙ ΓΚΟΦΕ ΜΕΤΑΛΛΙΗΕ ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ 100x50

ΤΕΜ

50

75

ΧΑΤΙ ΓΛΑΣΣΕ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ 50x70

ΤΕΜ

100

76

ΧΑΤΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΥ 80m x 100cm ΑΣΡΟ

ΤΕΜ

5

77

ΧΑΤΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΥ 80m x 100cm ΜΡΛΕ

ΤΕΜ

1

78

ΧΑΤΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΥ 80m x 100cm ΦΥΣΙΚΟ

ΤΕΜ

5

79

ΧΑΤΟΝΙ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 50 x 70 εκ

ΤΕΜ

5

80

ΧΑΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ 50x70 ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

2950

81

ΧΑΤΟΝΙ ΜΙΝΙ ΚΑΩ ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ 50 x 70 εκ

ΤΕΜ

30

82

ΧΑΤΟΝΙ ΜΙΝΙ ΡΟΥΑ ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ 50 x 70 εκ

ΤΕΜ

10

83

ΧΑΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ 50 x 70 εκ

ΤΕΜ

250

84

ΧΟΤΟ ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ 50γρ

ΤΕΜ

24

85

ΧΥΣΟΣΚΟΝΘ ΜΕ ΚΟΛΛΑ ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

42

86

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 21 εκ

ΤΕΜ

8

87

ΨΑΛΙΔΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΦΘ

ΤΕΜ

30

88

ΨΑΛΙΔΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΡΑΙΔΙΚΑ 13 εκ

ΤΕΜ

40

89

ΑΓΟΚΤΘΜΑ 6 ΡΑΗΛ

ΤΕΜ

1

90

ΑΣΚΘΣΘ ΡΟΓΑΦΘΣ ΑΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 5

ΤΕΜ

1

91

ΒΑΣΘ ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘΣ

ΤΕΜ

1

92

ΕΙΔΘ ΣΟΥΡΕ ΜΑΚΕΤ (ΣΕΤ)

ΤΕΜ

1

93

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙΑ

ΤΕΜ

1

94

ΗΥΓΑΙΑ ΣΟΥΡΕ ΜΑΚΕΤ

ΤΕΜ

2

95

ΗΩΑΚΙΑ ΔΑΣΟΥΣ ΡΛΑΣΤΙΚΑ (ΣΕΤ)

ΤΕΜ

1

96

ΗΩΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΣΕΤ)

ΤΕΜ

1

97

ΗΩΑΚΙΑ ΤΘΣ ΦΑΜΑΣ

ΤΕΜ

1

98

ΗΩΑΚΙΑ ΦΑΜΑΣ ΡΛΑΣΤΙΚΑ (ΣΕΤ)

ΤΕΜ

1

99

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΣΟΥΡΕ ΜΑΚΕΤ

ΤΕΜ

2

100

ΚΑΟΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΥΚΛΑ

ΤΕΜ

2

101

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ BRICKS

ΤΕΜ

2

102

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΤΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΟΡΕΣ

ΤΕΜ

1

103

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΜΕ ΨΘΦΙΔΕΣ

ΤΕΜ

2

104

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΜΕ ΨΘΦΙΔΕΣ

ΤΕΜ

2

105

ΚΟΝΙΗΑ ΧΕΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΤΕΜ

30

106

ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΤΕΣ

ΤΕΜ

2

107

ΚΟΥΚΛΑ ΑΓΟΙ

ΤΕΜ

2

108

ΚΟΥΚΛΑ ΚΟΙΤΣΙ

ΤΕΜ

2

109

ΚΟΥΚΛΕΣ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΟΥ

ΤΕΜ

1

110

ΚΟΥΚΛΕΣ ΜΩΑΚΙΑ

ΤΕΜ

2

111

ΚΟΥΜΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΔΟΝΙΑ ΡΑΙΧΝΙΔΙ

ΤΕΜ

1

17PROC005804592
2017-02-15
70 ΧΑΤΙ Α4 ΒΑΟΣ 80gr 250 ΦΥΛΛΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΤΟ

8

ΑΔΑ: 6ΩΚΞΟΚ76-ΠΨΗ
112

ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΓΕΩΜΕΤΙΚΑ ΣΧΘΜΑΤΑ

ΤΕΜ

2

113

ΜARTELLO Ο ΡΟΥΧΩΜΟΣ ΚΟΚΚΟΑΣ

ΤΕΜ

1

ΤΕΜ

1

17PROC005804592
2017-02-15
114 ΜΑΓΝΘΤΙΚΑ ΓΑΜΜΑΤΑ ΡΕΗΑ
115

ΜΑΓΝΘΤΙΚΟΙ ΑΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΘΜΑΤΑ ΜΕ ΡΙΝΑΚΑ

ΤΕΜ

1

116

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΤΕΜ

1

117

ΜΕΜΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΑ

ΤΕΜ

1

118

ΜΡΑΛΛΑ ΜΡΑΣΚΕΤ

ΤΕΜ

1

119

ΜΡΕΤΟΝΙΕΑ

ΤΕΜ

1

120

ΡΑΓΚΟΣ ΜΑΑΓΚΟΥ

ΤΕΜ

1

121

ΡΑΗΛ 24 ΚΟΜΜΑΤΙΑ

ΤΕΜ

1

122

ΡΑΗΛ ΜΕ ΘΧΟΥΣ

ΤΕΜ

1

123

ΡΑΗΛ ΣΕΤ ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΘΣ ΘΜΕΑΣ

ΤΕΜ

1

124

ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ 6 ΡΑΗΛ

ΤΕΜ

1

125

ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΘ (ΣΕΤ)

ΤΕΜ

1

126

ΟΥΧΑ ΓΙΑ ΜΩΑ

ΤΕΜ

1

127

ΣΕΤ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΓΙΑΤΟΥ

ΤΕΜ

2

128

ΣΕΤ ΦΑΓΘΤΟΥ ΚΑΤΣΑΟΛΕΣ

ΤΕΜ

1

129

ΣΕΤ ΦΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΤΕΜ

2

130

ΣΙΔΘΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΝΑΚΙΑ

ΤΕΜ

1

131

ΤΑΜΕΙΑΚΘ ΜΘΧΑΝΘ

ΤΕΜ

1

132

ΤΘΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΘΧΟΥΣ

ΤΕΜ

2

133

ΤΑΚΤΕ ΜΕ ΚΑΟΤΣΑ

ΤΕΜ

1

134

ΤΟΛΕΪ ΓΙΑΤΟΥ

ΤΕΜ

1

135

ΦΟΤΘΓΑ

ΤΕΜ

2

ΤΕΜ

1

136 ΧΑΛΑΚΙ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ

2
Α/Α

EΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΔΑΠ

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ
ΓΥΨΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ

ΜΟΝ
ΤΕΜ

ΠΟ
7

2

ΔΙΡΛΟΚΑΦΑ ΣΥΣΚ 120 τεμ

ΤΕΜ

7

3

ΚΟΛΛΑ ΑΤΛΑΚΟΛ 1 ΚΙΛΟΥ

ΤΕΜ

5

4

ΚΟΛΛΑ STICK 40gr

ΤΕΜ

200

5

ΚΟΛΛΑ VINILIC 1kg

ΤΕΜ

30

6

ΚΟΛΛΑ ΡΑΝΤΟΚΟΛΛΘΤΘΣ 125ml

ΤΕΜ

60

7

ΤΕΜ

30

8

ΚΟΡΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ
ΚΟΔΕΛΕΣ ΚΑΩ 6χιλ/20μ

ΤΕΜ

14

9

ΚΟΔΕΛΛΑ ΣΑΤΕΝ ΛΕΡΤΘ 3 χιλ

ΤΕΜ

14

10

ΚΟΔΕΛΛΑ ΣΑΤΕΝ ΧΥΣΟ 10 χιλ/100 μ

ΤΕΜ

7

11

ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΧΕΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 15mm

ΤΕΜ

13

12

ΛΑΔΟΡΑΣΤΕΛ 12 ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

30

13

ΛΑΔΟΡΑΣΤΕΛ GIOTTO 12 ΤΕΜ/6ΧΩΜ

ΤΕΜ

100

14

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΛΕΡΤΟΙ 24ΤΕΜ

ΤΕΜ

100

15

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΧΟΝΤΟΙ 24ΤΕΜ

ΤΕΜ

100

16

ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 60ΤΕΜ

ΤΕΜ

14

9

ΑΔΑ: 6ΩΚΞΟΚ76-ΠΨΗ
17

ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΩΜΑΤΙΣΤΑ 60ΤΕΜ

ΤΕΜ

7

18

ΝΕΟΜΡΟΓΙΕΣ ΡΑΛΕΤΑ 22 παςτίλιεσ 30mm

ΤΕΜ

100

17PROC005804592
2017-02-15ΤΕΜ
19 ΞΥΛΑΚΙΑ ΛΕΡΤΑ 2ΧΙΛ/20ΕΚ/200ΤΕΜ

30

20

ΞΥΛΟΜΡΟΓΙΕΣ ΑΚΟΥΑΕΛΛΑΣ 12 ΤΕΜ

ΤΕΜ

30

21

ΡΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΙΤΙΚΕΣ

ΤΕΜ

7

22

ΤΕΜ

50

23

ΡΘΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 1000Γ
Ρινζλα Ρλακζ Νο 10

ΤΕΜ

80

24

Ρινζλα Ρλακζ Νο 4

ΤΕΜ

80

25

Ρινζλα Ρλακζ Νο 8

ΤΕΜ

80

26

Ρινζλα ςτρόγγυλα Νο 12

ΤΕΜ

80

27

Ρινζλα ςτρόγγυλα Νο 4

ΤΕΜ

80

28

Ρινζλα ςτρόγγυλα Νο 8

ΤΕΜ

80

29

ΤΕΜ

80

30

ΡΛΑΣΤΕΛΙΝΘ 11 ΧΩΜ/45gr
ΡΟΜ ΡΟΜ ΔΙΑΦΟΑ 100τεμ

ΤΕΜ

7

31

ΣΤΕΝΣΙΛ ΔΙΑΦΟΑ ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

ΤΕΜ

14

32

ΣΥΜΑ ΔΙΑΦΟΑ ΧΩΜΑΤΑ 50εκ/8τεμ

ΤΕΜ

14

33

ΣΥΜΑΤΑ ΡΙΡΑΣ 100ΤΕΜ

ΤΕΜ

7

34

ΤΣΟΧΑ ΣΕΤ 10 ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

2

35

ΤΣΟΧΙΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 60 ΤΕΜ

ΤΕΜ

1

36

ΤΕΜΡΕΑ ΣΕ ΜΟΥΚΑΛΙ 1 ΛΙΤΟΥ

ΤΕΜ

90

37

ΦΤΕΑ ΙΝΔΙΑΝΟΥ 15ΕΚ/120ΤΕΜ

ΤΕΜ

1

38

ΧΑΝΤΕΣ ΧΩΜ. ΣΕ ΒΑΗΟ 3000 ΤΕΜ

ΤΕΜ

1

39

ΧΑΤΙ ΛΕΥΚΟ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΟΛΟ 100εκ x 50μ/80γρ

ΤΕΜ

1

40

ΧΑΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ 50x70 ΔΙΑΦ. ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

200

41

ΤΕΜ

40

42

ΧΑΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΡΟΥΑ 50 x 70 εκ
ΧΑΤΟΝΙ ΣΧΕΔΙΑ 50 x 70 εκ

ΤΕΜ

40

43

ΧΑΤΟΝΙ ΜΕΤΑΛΙΗΕ 50 x 70 εκ

ΤΕΜ

20

44

ΧΑΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ 50 x 70 εκ

ΤΕΜ

100

45

ΧΑΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΚΥΜΜΑΤΙΣΤΟ ΑΣΤΕΙΑ ΣΕΤ
ΧΥΣΟΣΚΟΝΘ ΣΕ ΒΑΗΟ 400gr

ΤΕΜ
ΤΕΜ

7
20

ΜΟΝ

ΠΟ

46

3
Α/Α

EΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΔΑΠ ΜΕΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1

ΚΘΟΜΡΟΓΙΕΣ 24ΤΜ

ΤΕΜ

4

2

ΞΥΛΟΜΡΟΓΙΕΣ ΧΟΝΤΕΣ 24ΤΜ

ΤΕΜ

4

3

ΞΥΛΟΜΡΟΓΙΕΣ ΑΚΟΥΑΕΛΑΣ 12 ΤΕΜ

ΤΕΜ

3

4

ΛΑΔΟΡΑΣΤΕΛ 12ΤΜ

ΤΕΜ

8

5

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΧΟΝΤΟΙ 24ΤΜ

ΤΕΜ

5

6

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΡΕΛΑ ΑΣΡΟ

ΤΕΜ

5

7

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΡΕΛΑ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΤΕΜ

5

8

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΡΕΛΑ ΚΙΤΙΝΟ

ΤΕΜ

5

9

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΡΕΛΑ ΡΑΣΙΝΟ

ΤΕΜ

5

10

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΒΑΝΙΛΙΑ

ΤΕΜ

8

11

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΟΗ

ΤΕΜ

8

12

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΣΙΕΛ

ΤΕΜ

8

10

ΑΔΑ: 6ΩΚΞΟΚ76-ΠΨΗ
13

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΚΑΦΕ

ΤΕΜ

8

14

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΚΙΤΙΝΟ

ΤΕΜ

8

17PROC005804592
2017-02-15 ΤΕΜ
15 ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΦΟΥΞΙΑ

8

16

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΓΑΛΑΗΙΟ

ΤΕΜ

8

17

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΛΑΧΑΝΙ

ΤΕΜ

8

18

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΟ

ΤΕΜ

8

19

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΚΟΚΙ

ΤΕΜ

8

20

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΛΙΛΑ

ΤΕΜ

8

21

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΜΡΛΕ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΤΕΜ

8

22

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΡΑΣΙΝΟ

ΤΕΜ

8

23

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΓΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΤΕΜ

8

24

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΡΟΤΟΚΑΛΙ

ΤΕΜ

8

25

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΜΩΒ

ΤΕΜ

8

26

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΜΡΛΕ ΣΚΟΥΟ

ΤΕΜ

8

27

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΟ

ΤΕΜ

8

28

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΓΚΙ ΣΚΟΥΟ

ΤΕΜ

8

29

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΚΟΚΚΙΝΟ RUBINO

ΤΕΜ

10

30

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΑΣΡΟ

ΤΕΜ

15

31

ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΜΑΥΟ

ΤΕΜ

20

32

ΚΑΝΣΟΝ ΟΥΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

ΤΕΜ

8

33

ΧΑΤΟΝΑΚΙΑ Α4 ΚΑΝΣΟΝ 220Γ

ΤΕΜ

1

34

ΧΑΤΟΝΑΚΙΑ Α4 ΚΑΝΣΟΝ 160Γ

ΤΕΜ

3

35

ΧΑΤΙ ΧΑΤΑΕΤΟΥ ΟΛΑΚΙ 70x100

ΤΕΜ

10

36

ΧΑΤΙ ΓΚΟΦΕ 10 ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

8

37

ΧΑΤΙ ΡΟΥΑ 4 ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

4

38

ΧΑΤΙ ΙΓΕ 4 ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

4

39

ΧΑΤΙ ΓΚΟΦΕ ΜΕΤΑΛΛΙΗΕ ΑΣΘΜΙ

ΤΕΜ

4

40

ΧΑΤΙ ΓΚΟΦΕ ΜΕΤΑΛΛΙΗΕ ΜΡΛΕ

ΤΕΜ

4

41

ΧΑΤΙ ΓΚΟΦΕ ΜΕΤΑΛΛΙΗΕ ΟΥΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

ΤΕΜ

4

42

ΧΑΤΙ ΓΚΟΦΕ ΜΕΤΑΛΛΙΗΕ ΧΥΣΟ

ΤΕΜ

4

43

ΧΑΤΟΝΙΑ PHOTO PRINT ΔΙΑΦΟΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΤΕΜ

10

44

ΧΑΤΟΝΙΑ 300 γρ ΔΙΡΛΘΣ ΟΨΕΩΣΡΟΥ& ΙΓΕ

ΤΕΜ

4

45

ΧΑΤΟΝΙΑ 300 γρ ΔΙΡΛΘΣ ΟΨΕΩΣ ΔΙΑΦΟΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΤΕΜ

5

46

ΧΑΤΙ ORIGAMI 200 ΦΥΛΛΑ

ΤΕΜ

2

47

ΤΕΜ

1

48

ΜΩΣΑΙΚΟ ΧΑΤΟΝΑΚΙ 1εκ/10.000 τεμ
ΧΑΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ ΔΙΑΦΟΑ
ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

20

49

ΧΑΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΚΥΜ. ΑΣΘΜΙ

ΤΕΜ

5

50

ΧΑΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΚΥΜ. ΧΥΣΟ

ΤΕΜ

5

51

ΧΑΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ 50X70 10 ΤΕΜ.

ΤΕΜ

4

52

ΔΙΑΦΑΝΑ ΧΑΤΙΑ 50X70 ΔΙΑΦΟΑ ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

8

53

ΜΡΛΟΚ ΒΕΛΟΥΤΕ 10 ΧΩΜΑΤΑ 25Χ35

ΤΕΜ

4

54

ΦΥΛΛΑ ΑΦΩΔΘ GLITTER Α5

ΤΕΜ

3

55

ΧΑΤΟΝΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΑ 5ΧΩΜ 50Χ70

ΤΕΜ

5

56

ΧΑΤΟΝΙΑ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 50Χ70

ΤΕΜ

5

11
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57

GLITTER ΑΛΑΤΙΕΑ 150Γ ΔΙΑΦΟΑ ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

4

58

ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΧΕΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 100ΤΕΜ.

ΤΕΜ

2

17PROC005804592
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59 ΚΟΔΟΝΙ ΑΣΘΜΙ 1ΧΙΛ/20Μ

2

60

ΚΟΔΟΝΙ ΧΥΣΟ 1ΧΙΛ/20Μ

ΤΕΜ

2

61

ΣΥΜΑ ΡΙΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΗΕ 30ΕΚ/50ΤΕΜ

ΤΕΜ

8

62

ΨΑΛΙΔΙΑ MICROBAN ΑΝΤΙΒΑΚΤΘΙΑΚΟ

ΤΕΜ

8

63

ΚΟΥΜΡΙΑ 100ΤΕΜ

ΤΕΜ

5

64

ΧΑΝΤΕΣ 100GR

ΤΕΜ

4

65

ΞΥΛΑΚΙΑ ΛΕΡΤΑ 2ΧΙΛ/20ΕΚ/200ΤΕΜ

ΤΕΜ

8

66

ΞΥΛΑΚΙΑ ΡΑΓΩΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟ 15ΕΚ/80ΤΕΜ

ΤΕΜ

8

67

ΞΥΛΑΚΙΑ ΡΑΓΩΤΟΥ ΧΩΜΑΤΙΣΤΑ 15ΕΚ/80ΤΕΜ

ΤΕΜ

8

68

ΡΟΜ ΡΟΜ ΔΙΑΦΟΑ ΜΕΓ. 100 ΤΕΜ

ΤΕΜ

4

69

ΣΥΜΑ ΡΙΡΑΣ 30ΕΚ/50ΤΕΜ

ΤΕΜ

4

70

ΣΥΜΑ ΡΙΡΑΣ 30ΕΚ/50ΤΕΜ

ΤΕΜ

4

71

ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΒΛΕΦΑΙΔΕΣ 100ΤΕΜ

ΤΕΜ

2

72

ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΩΜΑΤΙΣΤΑ 60ΤΕΜ/3 ΜΕΓ

ΤΕΜ

2

73

ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 60ΤΕΜ/3 ΜΕΓ

ΤΕΜ

4

74

ΣΥΜΑ ΧΕΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΟΥΛΑΚΙ 3ΧΙΛ/80Μ

ΤΕΜ

2

75

ΦΤΕΑ ΙΝΔΙΑΝΟΥ 15ΕΚ/120ΤΕΜ

ΤΕΜ

2

76

ΣΕΤ ΦΤΕΑ ΑΡΑΛΑ

ΤΕΜ

2

77

ΞΥΛΑΚΙΑ ΧΕΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 40ΕΚ/50ΤΕΜ

ΤΕΜ

2

78

ΚΟΛΛΑ STICK 21 Γ

ΤΕΜ

10

79

ΚΟΛΛΑ VINILIK 1Kg

ΤΕΜ

4

80

ΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΘΣ 12 ΤΕΜ

ΤΕΜ

4

81

ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΜΡΕΛΟΚ 25 ΤΕΜ

ΤΕΜ

8

82

ΝΕΟΜΡΟΓΙΕΣ 12 ΧΩΜ.

ΤΕΜ

8

83

ΤΕΜΡΕΕΣ 1Κ ΜΘ ΤΟΞΙΚΘ ΔΙΑΦΟΑ ΧΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

5

84

ΤΕΜΡΕΕΣ GLITTER 250 ML

ΤΕΜ

1

85

ΤΕΜΡΕΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΧΥΣΟ 250 ML

ΤΕΜ

1

86

ΤΕΜΡΕΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΑΣΘΜΙ 250 ML

ΤΕΜ

1

87

ΡΘΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 1000 Γ

ΤΕΜ

10

88

ΡΘΛΟΣ TERACOTTA 1000 Γ

ΤΕΜ

10

89

ΡΘΛΟΣ LIGHT 500Γ

ΤΕΜ

5

90

ΓΥΨΟΣ 1Κ

ΤΕΜ

5

91

ΓΥΨΟΓΑΗΕΣ 8ΕΚ/3Μ

ΤΕΜ

5

ΜΟΝ

ΠΟ

4
Α/Α

ΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1

MEDIUM ΛΑΔΙΩΝ 245ML FRAGONART

ΤΕΜ

1

2

ΛΑΔΙ STUDIO XL 200ML PRECIOUS GOLD 55 PEBEO

ΤΕΜ

1

3

ΛΑΔΙ HUILE ART 20ML S.2 SILVER 276 PEBEO

ΤΕΜ

4

4

ΛΑΔΙ STUDIO XL 200ML PEBEO

ΤΕΜ

5

5

ΜΕΛΑΝΙ ΣΙΝΙΚΘ 30ML DARWI TURQUOISE 280

ΤΕΜ

3

6

ΑΚΥΛΙΚΟ STUDIO 100ML PEBEO

ΤΕΜ

7

7

ΑΚΥΛΙΚΟ STUDIO 100ML GOLD,SILVER PEBEO

ΤΕΜ

3

12
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8

KALTGLASUR (ΥΓΟ ΓΥΑΛΙ) 200ML

ΤΕΜ

2

9

YΓΟ ΓΥΑΛΙ ΧΩΜΑΤΑ 150ML PEBEO

ΤΕΜ

3

17PROC005804592
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10 ΝΤΕΚΟΥΡΑΗ ΓΙΑ ΡΕΤ/ΞΥΛ/ΧΑ/ΡΘΛ 250ML DARWI

5

11

ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ/ΨΘΦΙΔΑΣ 80ML DARWI

ΤΕΜ

5

12

ΒΕΝΙΚΙ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ GLOSS 500ML DARWI

ΤΕΜ

2

13

ΡΑΤΙΝΑ DECORFIN 50ML

ΤΕΜ

3

14

ΡΑΤΙΝΑ EFFECT CREAM 50ML

ΤΕΜ

2

15

ΚΑΚΕΛΕ ΒΕΝΙΚΙ ΝΕΟΥ 500ML CREARE

ΤΕΜ

2

16

ΚΑΚΕΛΕ ΡΑΣΤA 500GR CREARTEC

ΤΕΜ

2

17

MODELING STUDIO PASTE 1LTR PEBEO

ΤΕΜ

2

18

ΣΜΑΛΤΟ ΔΙΑΦΑΝΟ VITRAIL PEBEO

ΤΕΜ

7

19

ΧΙΟΝΙ DECO SNOW PASTE 950GR

ΤΕΜ

1

20

KONTURPASTE (RELIEF) ΣΩΛ. 40ML PEBEO

ΤΕΜ

4

21

FANTASY MOON 45ML PEBEO

ΤΕΜ

7

22

PRIMER ΓΥΑΛΙΟΥ 100ML CREARTEC

ΤΕΜ

5

23

GESSO 1LTR/1,34KGR CREARE

ΤΕΜ

1

24

ΗΕΛΑΤΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΘ ΧΟΝΤΘ 50X70CM 0,50MM

ΤΕΜ

5

25

ΡΙΝΕΛΟ STUDIO 2000 Νο20

ΤΕΜ

3

26

ΡΙΝΕΛΟ STUDIO 2000 Νο30

ΤΕΜ

3

27

ΡΙΝΕΛΟ STUDIO 2000 Νο40

ΤΕΜ

3

28

ΡΙΝΕΛΟ STUDIO 2000 Νο50

ΤΕΜ

3

29

ΡΙΝΕΛΟ STUDIO 280/8 ΣΥΝΘΕΤΙΚΘ ΒΕΝΤΑΛΙΑ

ΤΕΜ

3

30

ΡΙΝΕΛΟ STUDIO 280/12 ΣΥΝΘΕΤΙΚΘ ΒΕΝΤΑΛΙΑ

ΤΕΜ

3

31

ΡΙΝΕΛΟ STIGEN 9012 BRISTLE FUN No10

ΤΕΜ

2

32

ΡΙΝΕΛΟ STIGEN 9012 BRISTLE FUN No6

ΤΕΜ

2

33

ΧΑΤΙ DECOUPAGE DGR CALAMBOUR

ΤΕΜ

7

34

ΤΕΛΑΟ 2CM ΜΕ ΜΟΥΣΑΜΑ 60X80CM

ΤΕΜ

5

35

ΤΕΛΑΟ 2CM ΜΕ ΜΟΥΣΑΜΑ 50X70CM

ΤΕΜ

5

36

ΤΕΛΑΟ 2CM ΜΕ ΜΟΥΣΑΜΑ 40X50CM

ΤΕΜ

5

37

ΤΕΛΑΟ 2CM ΜΕ ΜΟΥΣΑΜΑ 50X60CM

ΤΕΜ

5

38

ΤΕΛΑΟ 2CM ΜΕ ΜΟΥΣΑΜΑ 40X60CM

ΤΕΜ

5

39

ΑΚΥΛΙΚΟ STUDIO 100ML PEBEO

ΤΕΜ

1

40

ΚΑΒΟΥΝΑ ΚΟΥΤΙ ART TIME 5/6ΜΜ 25ΤΕΜ

ΤΕΜ

2

41

MORTAR CRYSTAL (300) 250ML PEBEO

ΤΕΜ

1

42

MEDIUM NO-DRIP ΓΙΑ VITRAIL 45ML PEBEO

ΤΕΜ

4

43

ΣΤΕΝΣΙΛ 3D ΑΥΤ/ΤΟ 14033 22X67CM BRICO

ΤΕΜ

3

44

ΡΙΝΕΛΟ STIGEN 656 SYNTHETIC ROUND No16

ΤΕΜ

3

45 ΡΙΝΕΛΟ STIGEN 656 SYNTHETIC ROUND No20

ΤΕΜ

3

ΟΜΑΔΑ Δ
ΜΕΛΑΝΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ LEXMARK E250 DN

ΜΟΝ
TEM

ΠΟ
2

2

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ LEXMARK E352 DN

TEM

2

13
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ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ LEXMARK E260 DN - 2
MHXANHMATA

TEM

4

4 ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP LASER JET P 1102
17PROC005804592
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3

3

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP LASER JET P 2015

TEM

2

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP LASER JET Μ1522nf-2000 ΣΕΛ -2
MHXANHMATA

ΤΕΜ

6

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP LASER JET 1320Ν-6000 ΣΕΛ

ΤΕΜ

2

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP LASER JET 1022Ν Q2612 2000
ςελ.

TEM

2

9

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP COLOR LASER JET CB 540A

TEM

2

10

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP COLOR LASER JET CB 541A

TEM

2

11

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP COLOR LASER JET CB 542A

TEM

2

12

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP COLOR LASER JET CB 543A

TEM

2

13

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP COLOR LASER JET CP 215A

TEM

2

14

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP COLOR LASER JET CP 216A

TEM

2

15

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP COLOR LASER JET CP 217A

TEM

2

16

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP COLOR LASER JET CP 218A

TEM

2

17

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP DESK JET D2560 No300 Μαφρο

ΤΕΜ

3

18

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP DESK JET D 4260 Μαυρο

TEM

3

19

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP DESK JET D 4260 ζγχρωμο

ΤΕΜ

2

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP OFFICE-JET PRO K5400N PRINTE
μαφρο 88

ΤΕΜ

3

20

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP OFFICE-JET PRO K5400N PRINTE
88 κίτρινο

ΤΕΜ

1

21

ΤΕΜ

1

22

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP OFFICE-JET PRO K5400N PRINTE
88 κόκκινο
ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ HP OFFICE-JET PRO K5400N PRINTE
88 μπλε

ΤΕΜ

1

23

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ BROTHER HL 5250 DN

TEM

2

TEM

6

25

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ BROTHER MFC-J 430W DN BK
ΜΑΥΟ - 3 MHXANHMATA
ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ BROTHER MFC-J 430W Υ ΚΙΤΙΝΟ- 3
MHXANHMATA

TEM

6

26

TEM

6

27

ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ BROTHER MFC-J 430W DN C ΜΡΛΕ-3
MHXANHMATA
ΜΕΛΑΝΘ ΕΚΤΥΡΩΤΘ BROTHER MFC-J 430W DN Μ
ΚΟΚΚΙΝΟ-3 MHXANHMATA

TEM

6

28
29

ΜΕΛΑΝΘ ΓΙΑ ΦΑΞ REX-ROTERY F 111

TEM

2

30

ΜΕΛΑΝΘ ΓΙΑ ΦΑΞ SAMSUNG SF-330 750 ςελ

ΤΕΜ

2

31

ΜΕΛΑΝΘ ΓΙΑ ΦΑΞ SAMSUNG SF-545PR 750 ςελ

ΤΕΜ

2

32

ΜΕΛΑΝΘ ΓΙΑ ΦΑΞ SAMSUNG SF-650 750 ςελ

ΤΕΜ

2

33

ΜΕΛΑΝΘ ΓΙΑ ΦΑΞ BRΟTHER T104

ΤΕΜ

2

34

ΜΕΛΑΝΘ ΓΙΑ ΦΑΞ BRΟTHER T74 BC-74 RF

ΤΕΜ

2

35

ΜΕΛΑΝΘ ΓΙΑ ΦΑΞ PANASONIC KX-FP 205

TEM

2

36

ΜΕΛΑΝΘ ΓΙΑ ΦΑΞ SAGEM MF 5461

TEM

2

37

ΜΕΛΑΝΘ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟΥ REX-ROTERY 8715Η

ΤΕΜ

2

38

ΜΕΛΑΝΘ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟΥ REX-ROTERY MP1900

TEM

2

TEM

3

39

ΜΕΛΑΝΘ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟΥ OLIVETTI D-copia 1600 -2
MHXANHMATA
ΜΕΛΑΝΘ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟΥ KYOCERA MITA KM1620 TK1620
TK-410

TEM

2

40

5
6
7
8

24

14
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ΜΕΛΑΝΘ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟΥ WORK CENTER 7242 XEROXΜΑΥΟ Κ

TEM

3

ΤΕΜ
ΜΕΛΑΝΘ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟΥ WORK CENTER
7242 XEROX17PROC005804592
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42 ΚΟΚΚΙΝΟ Μ

2

41

ΜΕΛΑΝΘ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟΥ WORK CENTER 7242 XEROXΚΙΤΙΝΟ Υ

ΤΕΜ

2

43

ΜΕΛΑΝΘ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟΥ WORK CENTER 7242 XEROXΜΡΛΕ C

ΤΕΜ

2

44

ΡΕΙΕΚΤΘΣ ΥΡΟΛΕΙΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟΥ WORK CENTER
7242 XEROX

ΤΕΜ

1

45
46

MEΛΑΝΘ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟΥ PANASONIC DP-8016P

TEM

2

47

ΜΕΛΑΝΘ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟΥ RECOH Aficio 2027

ΤΕΜ

3

48

MEMORY STICK 8GB

ΤΕΜ

2

49

DRUM XEROX WORK CENTER 7242

TEM

1

50

PHOTOCONDUCTOR LEXMARK E250X22G

TEM

1

51

PHOTOCONDUCTOR HP LASER JET

TEM

1

52

DRUM HP LASER JET

TEM

1

53

DRUM ΦΩΤΟΤΥΡIΚΟ OLIVETTI & KYOCERA

TEM

1

54

ROLLER-OIL ΦΩΤΟΤΥΡIΚΟ OLIVETTI & KYOCERA

TEM

1

Σμ Ν.Π.Δ.Δ. ζε θαμία πενίπηςζε δεκ μπμνεί κα οπενβεί ημ ζομβαηηθυ πμζυ ηεξ
ακάζεζεξ.
Η ακαθήνολε ακάδμπμο γίκεηαη με θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηεξ ζφμβαζεξ, ηεκ πιέμκ
ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά, μυκμ βάζεη ηεξ ηημήξ, πνμβιέπεηαη ε
θαηάζεζε μενηθχκ πνμζθμνχκ.
ΆΠΘΠΞ 4
Οιενμθόνεζε εκδηαθενμμέκςκ- Δεμμζηόηεηα
1. Οη εκδηαθενυμεκμη μπμνμφκ κα παναιαμβάκμοκ ηε δηαθήνολε θαη ηε μειέηε , απυ
ηεκ Οηθμκμμηθή Τπενεζία ημο Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΘΓΡΜΗ,Πιαηεία Σνηιυθμο
,Σνίιμθμξ ηει. 2392-330220,221, Fax 2392-330226 ,υιεξ ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ
θαη χνεξ . Ανμυδηα οπάιιειμξ ε θ. Βεκεηηθίδμο Γηνήκε.
Η δηαθήνολε ζα ακανηεζεί θαη ζημκ δηαδηθηοαθυ ηυπμ ημο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμμο Θένμεξ
θαη ημο Δήμμο Θένμεξ.(www.socialthermi.gov.gr-www.thermi.gov.gr)
Η δηαθήνολε ζα ακανηεζεί ζημ ΚΗΜΔΗ ημοιάπηζημκ δχδεθα (12) εμενμιμγηαθέξ
εμένεξ πνηκ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ.
ΆΠΘΠΞ 5
Δηθαημύμεκμη ζομμεημπήξ
1. Δηθαίςμα ζομμεημπήξ έπμοκ θοζηθά ή κμμηθά πνυζςπα, ή εκχζεηξ αοηχκ θαη πμο
είκαη εγθαηεζηεμέκα ζε:
α) ζε θνάημξ-μέιμξ ηεξ Έκςζεξ,
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β) ζε θνάημξ-μέιμξ ημο Γονςπασθμφ Οηθμκμμηθμφ Υχνμο (Γ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ οπμγνάρεη
θαη θονχζεη ηε Δ, ζημ βαζμυ πμο ε οπυ
17PROC005804592
2017-02-15
ακάζεζε δεμυζηα ζφμβαζε θαιφπηεηαη απυ ηα Πανανηήμαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηξ
γεκηθέξ ζεμεηχζεηξ ημο ζπεηηθμφ με ηεκ Έκςζε Πνμζανηήμαημξ I ηεξ ςξ άκς
ομθςκίαξ, θαζχξ θαη
δ) ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο δεκ εμπίπημοκ ζηεκ πενίπηςζε γ΄ ηεξ πανμφζαξ
παναγνάθμο θαη έπμοκ ζοκάρεη δημενείξ ή πμιομενείξ ζομθςκίεξ με ηεκ Έκςζε ζε
ζέμαηα δηαδηθαζηχκ ακάζεζεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ.
2. Οη εκχζεηξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ ζομμεηέπμοκ οπυ ημοξ υνμοξ ηςκ παν. 2, 3 θαη 4
ημο άνζνμο 19 ημο Ν. 4412/2016.
Δεκ απαηηείηαη απυ ηηξ εκ ιυγς εκχζεηξ κα πενηβιεζμφκ ζογθεθνημέκε κμμηθή μμνθή
γηα ηεκ οπμβμιή πνμζθμνάξ. ε πενίπηςζε πμο ε έκςζε ακαδεηπζεί ακάδμπμξ ε
κμμηθή ηεξ μμνθή πνέπεη κα είκαη ηέημηα πμο κα ελαζθαιίδεηαη ε φπανλε εκυξ θαη
μμκαδηθμφ θμνμιμγηθμφ μεηνχμο γηα ηεκ έκςζε (ππ θμηκμπναλία).
3. Οηθμκμμηθυξ θμνέαξ ζομμεηέπεη είηε μεμμκςμέκα είηε ςξ μέιμξ έκςζεξ.
Η ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμυ πνμτπμζέηεη υηη μ δηαγςκηδυμεκμξ είκαη πιήνςξ
εκήμενμξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη απμδέπεηαη υιμοξ ημοξ υνμοξ ακεπηθφιαθηα, πιεκ
αοηχκ πμο νεηά δειχκεη υηη δεκ απμδέπεηαη. Η επηηνμπή ημο δηαγςκηζμμφ ζηεκ
πενίπηςζε αοηή, μπμνεί αηηημιμγεμέκα κα μεκ απμδεπζεί ηεκ πνμζθμνά
ζομμεηέπμκηα, ημο μπμίμο μη ακηηννήζεηξ-επηθοιάλεηξ θνίκμκηαη μοζηχδεηξ ή
παναβηάδμοκ θακυκεξ ογημφξ ακηαγςκηζμμφ.
Η επίδμζε ηεξ πνμζθμνάξ απυ ημ δηαγςκηδυμεκμ απμηειεί ηεθμήνημ υηη αοηυξ είπε
θαη έιαβε οπυρε θαηά ηε ζφκηαλε ηεξ πνμζθμνάξ ημο, ηηξ γεκηθέξ ζοκζήθεξ ηςκ
πανεπυμεκςκ οπενεζηχκ ςξ θαη ηα ζομβαηηθά ζημηπεία ηεξ ακηίζημηπεξ μειέηεξ
. ΑΠΘΠΞ 6
Δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ ζημκ δηαγςκηζμό
Οη δηθαημφμεκμη ζομμεημπήξ ζημκ ζοκμπηηθυ δηαγςκηζμυ οπμβάιιμοκ μαδί με ηεκ
πνμζθμνά ημοξ, επί πμηκή απμθιεηζμμφ θαη ηα ελήξ δηθαημιμγεηηθά:
α) Σμ ’’Σοπμπμηεμέκμ Έκηοπμ Τπεφζοκεξ Δήιςζεξ’’ (ΣΓΤΔ), ημο πανανηήμαημξ
ηεξ δηαθήνολεξ
β) Παναζηαηηθυ εθπνμζχπεζεξ ακ μη μηθμκμμηθμί θμνείξ ζομμεηέπμοκ με
ακηηπνυζςπμ ημοξ.
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Σμ ’’Σοπμπμηεμέκμ Έκηοπμ Τπεφζοκεξ Δήιςζεξ’’ (ΣΓΤΔ) ζα θένεη ζθναγίδα θαη
οπμγναθή ηεξ ζομμεηέπμοζαξ επηπείνεζεξ.
Σμ ’’Σοπμπμηεμέκμ Έκηοπμ Τπεφζοκεξ Δήιςζεξ’’ (ΣΓΤΔ) δεκ απαηηείηαη κα θένεη
βεβαίςζε ημο γκεζίμο ηεξ οπμγναθήξ ηςκ θαηά κυμμ οπυπνεςκ πνμξ οπμγναθή
ημο.
Οη Γκχζεηξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πμο οπμβάιιμοκ θμηκή πνμζθμνά ζα πνέπεη
κα οπμβάιιμοκ υια ηα παναπάκς δηθαημιμγεηηθά γηα θάζε οπμρήθημ πμο ζομμεηέπεη
ζηεκ έκςζε.
ημ ΣΓΤΔ πμο οπμβάιιεη ε έκςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πνμζδημνίδεηαη ε έθηαζε
θαη ημ είδμξ ηεξ ζομμεημπήξ ημο θάζε μέιμοξ ηεξ έκςζεξ (ζομπενηιαμβακμμέκεξ
ηεξ θαηακμμήξ αμμηβήξ μεηαλφ ημοξ), θαζχξ θαη μ εθπνυζςπμξ/ζοκημκηζηήξ αοηήξ.

Γιχζζα ζφκηαλεξ ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ ε Γιιεκηθή
Όια ηα δεημύμεκα δηθαημιμγεηηθά γηα ζομμεηέπμοζεξ αιιμδαπέξ επηπεηνήζεηξ ζα
πνέπεη κα εθδίδμκηαη από ηηξ ακηίζημηπεξ ανμόδηεξ ανπέξ ηεξ πώναξ
εγθαηάζηαζεξ θαη κα έπμοκ επίζεμε μεηάθναζε ζηα Ειιεκηθά.
Όια ηα δεημφμεκα δηθαημιμγεηηθά θαηαηίζεκηαη πνςηυηοπα ή αθνηβή ακηίγναθα ή
θςημακηίγναθα
Ρε πενίπηςζε θαηάζεζεξ θςημακηηγνάθςκ ,όηακ αοηά έπμοκ εθδμζεί από ημ
Ειιεκηθό Δεμόζημ ή θμνέςκ ημο Δεμόζημο μμέα ,αοηά πνέπεη κα είκαη
εοακάγκςζηα
Ρε πενίπηςζε θαηάζεζεξ θςημακηηγνάθςκ ηδηςηηθώκ εγγνάθςκ
εμεδαπώκ
,αοηά πνέπεη κα είκαη εοακάγκςζηα θαη κα έπμοκ επηθονςζεί ανπηθά από
δηθεγόνμ.
Ρε πενίπηςζε θαηάζεζεξ θςημακηηγνάθςκ ,αιιμδαπώκ εγγνάθςκ ,αοηά πνέπεη
κα είκαη εοακάγκςζηα θαη κα έπμοκ επηθονςζεί ανπηθά από δηθεγόνμ.
ΆΠΘΠΞ 7
Φάθειμξ πνμζθμνάξ
Με πμηκή κα μεκ γίκμοκ απμδεθηέξ μη πνμζθμνέξ
7.1. ημκ ζθναγηζμέκμ θάθειμ ελςηενηθά ζα ακαγνάθεηαη εοθνηκχξ με θεθαιαία
γνάμμαηα:
α) Η ιέλε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
β) Ο πιήνεξ ηίηιμξ ημο Ν.Π.Δ.Δ.
γ) Ο πιήνεξ ηίηιμξ θαη μ ανηζμυξ ηεξ δηαθήνολεξ.
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δ) Η εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο ζοκμπηηθμφ δηαγςκηζμμφ.
ε) Σα ζημηπεία ημο πνμζθένμκημξ μηθμκμμηθμφ θμνέα.
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Πνμζθμνέξ πμο οπμβάιιμκηαη ακμηπηέξ δεκ γίκμκηαη απμδεθηέξ.
Σα πενηεπυμεκα ημο θαθέιμο μνίδμκηαη ςξ ελήξ:
7.2. Τπμθάθειμξ με ηεκ έκδεηλε ‘’Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ’’
ημκ οπμθάθειμ δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ ημπμζεημφκηαη υια ηα θαηά πενίπηςζε
δηθαημιμγεηηθά ημο άνζνμο 6 ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ με ηεκ ζεηνά πμο αοηά
δεημφκηαη θαη θαηάιιεια δεμέκα ζε ηυμμ ή κημζηέ, χζηε κα μεκ οπάνπεη πνυβιεμα
απχιεηάξ ημοξ θαη ε εγγφεζε ζομμεημπήξ.
7.3. Τπμθάθειμξ με ηεκ έκδεηλε ‘’Σεπκηθή Πνμζθμνά’’
ημκ οπμθάθειμ Σεπκηθήξ Πνμζθμνάξ μη δηαγςκηδυμεκμη πνέπεη επί πμηκή
απμθιεηζμμύ κα οπμβάιιμοκ ζομπιενςμέκμ ημ έκηοπμ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ ηεξ
Τπενεζίαξ θαη Τπ δήιςζε ζομθςκίαξ ηεξ πνμζθμνάξ με ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ
πμο πνμβιέπμκηαη ζηε μειέηε . ε πενίπηςζε πμο πνoζθενζμφκ γκήζηα είδε ζηεκ
μμάδα Δ, ζα πνέπεη εκηυξ ημο θαθέιμο ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ ημο ζομμεηέπμκηα κα
οπάνπεη βεβαίςζε ημο επίζεμμο δηακμμέα ηςκ ακαιςζίμςκ ζηεκ Γιιάδα, υηη μ
ζομμεηέπςκ πνμζθένεη γκήζηα είδε ηεξ μμάδαξ Δ.
ε πενίπηςζε πμο πνμζθενζμφκ ζομβαηά είδε ζηεκ μμάδα Δ, ηυηε απαηηείηαη κα
οπάνπεη ζημκ θάθειμ ηεξ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ , επί πμηκή απμθιεηζμμφ, έγγναθε
βεβαίςζε ημο θαηαζθεοαζηή ή εκδηάμεζμο ακηηπνμζχπμο αοημφ υηη είκαη ηζμδφκαμα
ηςκ γκεζίςκ θαη πιενμφκ ηηξ πνμτπμζέζεηξ.
7.4. Τπμθάθειμξ με ηεκ έκδεηλε ‘’Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά’’
ημκ οπμθάθειμ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ ημπμζεηείηαη ε μηθμκμμηθή πνμζθμνά ημο
ζομμεηέπμκηα. Η μηθμκμμηθή πνμζθμνά, επί πμηκή απμθιεηζμμφ, ζα είκαη ζοκηαγμέκε
ζημ έκηοπμ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ ηεξ μειέηεξ.
7.5. Ξη οπμθάθειμη δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ ,ηεπκηθήξ θαη μηθμκμμηθήξ
πνμζθμνάξ ζα θένμοκ ηηξ εκδείλεηξ ημο θονίςξ θαθέιμο.
7.6. Οη πνμζθμνέξ πνέπεη κα οπμγνάθμκηαη απυ ημοξ ίδημοξ ημοξ δηαγςκηδυμεκμοξ ή
ημοξ κυμημμοξ εθπνμζχπμοξ ημοξ.
7.7. Οη πνμζθμνέξ δεκ πνέπεη κα έπμοκ λέζμαηα, ζβεζίμαηα, πνμζζήθεξ,
δημνζχζεηξ. Γάκ οπάνπεη ζηεκ πνμζθμνά μπμηαδήπμηε δηυνζςζε, αοηή πνέπεη κα
είκαη θαζανμγναμμέκε θαη μμκμγναμμέκε απυ ημκ πνμζθένμκηα, ε δε Γπηηνμπή
Δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ παναιαμβάκεη θαη απμζθναγίδεη ηηξ πνμζθμνέξ θαη
θαηά ημκ έιεγπμ θαζανμγνάθεη ηεκ ηοπυκ δηυνζςζε θαη μμκμγνάθεη θαη ζθναγίδεη
αοηήκ. H πνμζθμνά απμννίπηεηαη υηακ οπάνπμοκ ζ' αοηήκ δημνζχζεηξ μη μπμίεξ ηεκ
θαζηζημφκ αζαθή θαηά ηεκ θνίζε ημο μνγάκμο αλημιυγεζεξ ηςκ πνμζθμνχκ.
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7.8. Ο πνμζθένςκ ζεςνείηαη υηη απμδέπεηαη πιήνςξ θαη ακεπηθφιαθηα υιμοξ ημοξ
υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ, θαη ηεξ μειέηεξ εθηυξ εάκ θαηά πενίπηςζε ζηεκ πνμζθμνά
ημο νεηά ακαθένεη ηα ζεμεία εθείκα ηα μπμία ηοπυκ δεκ απμδέπεηαη. ηεκ
πενίπηςζε αοηή μ πνμζθένςκ πνέπεη κα ακαθένεη ζηεκ πνμζθμνά ημο ημοξ υνμοξ
ηεξ πνμζθμνάξ πμο είκαη δηαθμνεηηθμί απυ ημοξ υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ, ή ηεξ
μειέηεξ πνμθεημέκμο κα αλημιμγεζμφκ. Μεηά ηεκ θαηάζεζε ηεξ πνμζθμνάξ δεκ
γίκεηαη απμδεθηή αιιά απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε θάζε δηεοθνίκεζε, ηνμπμπμίεζε
ή απυθνμοζε υνμο ηεξ δηαθήνολεξ ή ηεξ πνμζθμνάξ. Δηεοθνηκήζεηξ δίκμκηαη απυ ημκ
πνμζθένμκηα μυκμ υηακ δεημφκηαη απυ ηεκ Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ, είηε εκχπημκ
ηεξ, είηε φζηενα απυ έγγναθμ ηεξ οπενεζίαξ. Απυ ηηξ δηεοθνηκήζεηξ πμο δίκμκηαη
ζφμθςκα με ηα παναπάκς, ιαμβάκμκηαη οπυρε μυκμ εθείκεξ πμο ακαθένμκηαη ζηα
ζεμεία πμο δεηήζεθακ.
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ΆΠΘΠΞ 8
Λενηθέξ πνμζθμνέξ - Ακηηπνμζθμνέξ – Οιήζμξ πνμζθμνώκ -Θζπύξ
Ονμζθμνώκ
Γπηηνέπεηαη ε θαηάζεζε μενηθχκ πνμζθμνχκ. (ακά μμάδα πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ
μειέηεξ)
Ακηηπνμζθμνέξ ή εκαιιαθηηθέξ πνμζθμνέξ δεκ γίκμκηαη δεθηέξ θαη ζε πενίπηςζε
οπμβμιήξ ημοξ απμννίπημκηαη ςξ απανάδεθηεξ.
ε πενίπηςζε φπανλεξ πενηζζμηένςκ ηεξ μηαξ πνμζθμνάξ εθ μένμοξ εκυξ
δηαγςκηδμμέκμο, ε Γ.Δ.Δ. πανμοζία υιςκ ηςκ δηαγςκηδμμέκςκ ζα πνμβαίκεη ζηεκ
αθφνςζε ηςκ οπενάνηζμςκ πνμζθμνχκ με θιήνςζε.
Οη πνμζθμνέξ ηζπφμοκ με πμηκή απμθιεηζμμφ πςνίξ θαμία αιιαγή, ακελάνηεηα απυ
μπμηαδήπμηε αιιαγή ηεξ ηζμηημίαξ ημο εονχ πνμξ λέκα κμμίζμαηα , γηα πνμκηθυ
δηάζηεμα ημοιάπηζημκ ηνηχκ (3) μεκχκ απυ ηεκ εμένα ημο δηαγςκηζμμφ θαη ζα
θαηαηίζεκηαη ζε εονχ επί πμηκή απμθιεηζμμφ.
Πνμζθμνά πμο μνίδεη πνυκμ ηζπφμξ μηθνυηενμ ηςκ ηνηχκ (3) μεκχκ, ζα
απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε. Ο δήμμξ μπμνεί με έγγναθε γκςζημπμίεζε πνμξ ημοξ
δηαγςκηδυμεκμοξ κα παναηείκεη πνηκ απυ ηε ιήλε ηεξ, ηεκ πνμζεζμία θαηά ακχηαημ
υνημ (3) μήκεξ, πςνίξ μη δηαγςκηδυμεκμη κα έπμοκ δηθαίςμα γηα ακηηννήζεηξ. Μεηά ηε
ιήλε θαη ημο παναπάκς πνμκηθμφ μνίμο πανάηαζεξ ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ,
μαηαηχκεηαη ημ απμηέιεζμα ημο δηαγςκηζμμφ, εθηυξ εάκ ζομθςκεί θαη μ μεημδυηεξ
γηα ηε ζοκέπηζε ημο δηαγςκηζμμφ, απμδεπυμεκμξ ηεκ εθ κέμο πανάηαζε ηζπφμξ ηεξ
πνμζθμνάξ ημο.
ΆΠΘΠΞ 9
Γιώζζα Ρύκηαλεξ ηςκ Ονμζθμνώκ
Οη πνμζθμνέξ θαζχξ θαη υια ηα απαναίηεηα έγγναθα ζα είκαη ζοκηαγμέκα ζηεκ
Γιιεκηθή γιχζζα. Θα είκαη πιήνεηξ θαη ζαθείξ ζε υια ημοξ ηα ζεμεία. Οπμηαδήπμηε
αζάθεηα ζα ενμεκεφεηαη εηξ βάνμξ ημο πνμζθένμκημξ. Ξεκυγιςζζα έγγναθα ζα είκαη
μεηαθναζμέκα θαη επηθονςμέκα επίζεμα, εθηυξ απυ ηα επηζοκαπηυμεκα ηεπκηθά
θοιιάδηα ηεξ επηπείνεζεξ .
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ΆΠΘΠΞ 10
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Οαναιαβή θαη απμζθνάγηζε πνμζθμνώκ
1. Οη πνμζθμνέξ γίκμκηαη δεθηέξ απυ ηεκ επηηνμπή ημο δηαγςκηζμμφ, πμο
ζοκεδνηάδεη δεμυζηα, μέπνη ηεκ χνα ιήλεξ απμδμπήξ πνμζθμνχκ, υπςξ μνίδεη ημ
άνζνμ 1 ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ.
2. ε θάζε θάθειμ πμο παναδίδεηαη, εθυζμκ βεβαηςζεί ε κυμημε επίδμζε ηεξ
πνμζθμνάξ ημο θάζε δηαγςκηδυμεκμο, ακαγνάθεηαη ζ’ αοηή θαη ζημ πναθηηθυ ηεξ
δεμμπναζίαξ μ ίδημξ αφλςκ ανηζμυξ. Ακαγνάθεηαη αθυμε ζημ πναθηηθυ θαη ε ηοπυκ
επίδμζε πνμζθμνάξ, πςνίξ ηεκ ηαοηυπνμκε θαηάζεζε ηεξ ηαοηυηεηαξ
ημο
δηαγςκηδμμέκμο θαη ε γη αοηυ ημ ιυγμ με απμδμπή ηεξ πνμζθμνάξ.
3. Όηακ πανέιζεη ε χνα πμο ακαθένεηαη ζηε δηαθήνολε, θενφζζεηαη ε ιήλε ηεξ
πανάδμζεξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη ακαγνάθεηαη αοηυ ζηα πναθηηθά. Απαγμνεφεηαη γηα
μπμημκδήπμηε ιυγμ ε απμδμπή μεηαγεκέζηενεξ πνμζθμνάξ με πμηκή αθονυηεηαξ ημο
δηαγςκηζμμφ, εθηυξ ακ ε επίδμζε πνμζθμνχκ πμο άνπηζε πνηκ απυ ηεκ χνα ιήλεξ
ηεξ απμδμπήξ ημοξ, ζοκεπίδεηαη πςνίξ δηαθμπή θαη μεηά ηεκ χνα αοηή.
4. Μεηά ηε ιήλε ηεξ πανάδμζεξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη εκχ ζοκεπίδεηαη δεμυζηα ε
ζοκεδνίαζε, ανπίδεη απυ ηε επηηνμπή ημο δηαγςκηζμμφ ε απμζθνάγηζε ηςκ
ελςηενηθχκ θαθέιςκ με ηε ζεηνά πμο αοημί επηδυζεθακ θαη γνάθμκηαη ζημ πναθηηθυ
ηα έγγναθα πμο βνίζθμκηαη ζε θάζε θάθειμ, πενηιεπηηθά αιιά θαηά ηνυπμ πμο κα
εμθακίδεη ημ ζφμθςκμ ή υπη, πνμξ ημοξ υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ πανμοζία ηςκ
πανηζηαμέκςκ.

Ακαιοηηθυηενα γίκμκηαη ηα ελήξ:
α) Απμζθναγίδεηαη μ θονίςξ θάθειμξ πνμζθμνάξ, μ θάθειμξ ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ
ζομμεημπήξ, θαζχξ θαη μ θάθειμξ ηεξ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ, μμκμγνάθμκηαη δε θαη
ζθναγίδμκηαη απυ ημ ανμυδημ υνγακμ υια ηα δηθαημιμγεηηθά πμο οπμβάιιμκηαη θαηά
ημ ζηάδημ αοηυ θαη ε ηεπκηθή πνμζθμνά, ακά θφιιμ. Σμ ανμυδημ υνγακμ θαηαπςνεί
υζμοξ οπέβαιακ πνμζθμνέξ, θαζχξ θαη ηα οπμβιεζέκηα αοηχκ δηθαημιμγεηηθά θαη
ηα απμηειέζμαηα ημο ειέγπμο αοηχκ ζε πναθηηθυ, ημ μπμίμ οπμγνάθεηαη απυ ηα
μέιε ημο μνγάκμο. Οη θάθειμη ηςκ μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ δεκ απμζθναγίδμκηαη,
αιιά μμκμγνάθμκηαη θαη ζθναγίδμκηαη απυ ημ παναπάκς υνγακμ θαη ημπμζεημφκηαη
ζε έκα κέμ θάθειμ μ μπμίμξ επίζεξ ζθναγίδεηαη θαη οπμγνάθεηαη απυ ημ ίδημ υνγακμ
θαη θοιάζζεηαη, πνμθεημέκμο κα απμζθναγηζζεί ηεκ εμενμμεκία θαη χνα πμο μνίδεηαη
απυ ηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ ή ηεκ πνυζθιεζε.
β) ηε ζοκέπεηα ημ ανμυδημ υνγακμ πνμβαίκεη ζηεκ αλημιυγεζε ηεξ ηεπκηθήξ
πνμζθμνάξ, ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ ηςκ εγγνάθςκ ηεξ ζφμβαζεξ θαη ζοκηάζζεη
πναθηηθυ γηα ηεκ απυννηρε ηςκ ηεπκηθχκ πνμζθμνχκ πμο δεκ γίκμκηαη απμδεθηέξ
θαη ηεκ απμδμπή ηςκ ηεπκηθχκ πνμζθμνχκ με βάζε ημ θνηηήνημ ακάζεζεξ ηςκ
εγγνάθςκ ηεξ ζφμβαζεξ.
20

ΑΔΑ: 6ΩΚΞΟΚ76-ΠΨΗ
γ) Οη θαηά ηα ακςηένς ζθναγηζμέκμη θάθειμη με ηα μηθμκμμηθά ζημηπεία ηςκ
πνμζθμνχκ, μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ αλημιυγεζεξ ηςκ ιμηπχκ ζημηπείςκ ηςκ
πνμζθμνχκ, απμζθναγίδμκηαη θαηά ηεκ εμενμμεκία θαη χνα πμο μνίδεηαη απυ ηα
έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ ή ηεκ εηδηθή πνυζθιεζε θαη αθμιμοζεί ζπεηηθή ακαθμίκςζε
ηημχκ. Γηα υζεξ πνμζθμνέξ δεκ θνίζεθακ απμδεθηέξ θαηά ηα πνμεγμφμεκα ςξ άκς
ζηάδηα α' θαη β' μη θάθειμη ηεξ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ δεκ απμζθναγίδμκηαη, αιιά
επηζηνέθμκηαη.
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5. Πανέπεηαη ε δοκαηυηεηα ζηεκ επηηνμπή, κα με πνμβεί ζηεκ μιμθιήνςζε ηεξ
δηαδηθαζίαξ ημο δηαγςκηζμμφ ηεκ ίδηα εμένα (άνζνμ 117 κ 4412/2016), αιιά ζε
εμενμμεκία ή εμενμμεκίεξ θαη χνα πμο ζα γκςζημπμηεζεί εθ ηςκ πνμηένςκ ζημοξ
ζομμεηέπμκηεξ. Σμ απμηέιεζμα ημο δηαγςκηζμμφ ακαθμηκχκεηαη μεηά ηεκ δεμυζηα
απμζθνάγηζε ηςκ θαθέιςκ ηεξ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ θαη ζηε ζοκέπεηα ηςκ
μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ.
6. Σα πναθηηθά ηεξ επηηνμπήξ δηεκένγεηαξ δηαβηβάδμκηαη πνμξ έγθνηζε ζηεκ
Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή.
ΑΠΘΠΞ 11
Ακαθήνολε μεημδόηε
1. Ακάδμπμξ ηεξ πανεπυμεκεξ ενγαζίαξ ακαθενφζζεηαη αοηυξ πμο ζα πνμζθένεη ηεκ
πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά, μυκμ βάζεη ηημήξ, ακά μμάδα
εηδχκ ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ μειέηεξ.
Γάκ πενηζζυηενμη ημο εκυξ πνμζθένμοκ ηεκ ίδηα ηημή, δηεκενγείηαη θιήνςζε μεηαλφ
ημοξ.
2. Γκαιιαθηηθέξ πνμζθμνέξ δεκ ζα γίκμκηαη απμδεθηέξ.
3. Πνμζθμνά πμο δεκ πνμθφπηεη με ζαθήκεηα ε ηημή ή δεκ δίδεηαη εκηαία,
απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε με απυθαζε ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο, φζηενα απυ
γκςμμδυηεζε ηεξ επηηνμπήξ δηαγςκηζμμφ.
4. Πνμζθμνά πμο ζέηεη υνμ ακαπνμζανμμγήξ ηημήξ, απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε.
ΆΠΘΠΞ 12
Ταναθηενηζμόξ ζημηπείςκ ή πιενμθμνηώκ θαηά ηεκ πνμζθμνά ςξ εμπηζηεοηηθώκ
ε πενίπηςζε ζοκοπμβμιήξ με ηεκ πνμζθμνά ζημηπείςκ θαη πιενμθμνηχκ
εμπηζηεοηηθμφ παναθηήνα ε γκςζημπμίεζε ηςκ μπμίςκ ζημοξ ζοκδηαγςκηδυμεκμοξ ζα
έζηγε ηα έκκμμα ζομθένμκηά ημο, ηυηε μ πνμζθένςκ μθείιεη κα ζεμεηχκεη ζ΄ αοηά ηεκ
έκδεηλε «πιενμθμνίεξ εμπηζηεοηηθμφ παναθηήνα». ηεκ ακηίζεηε πενίπηςζε ζα
μπμνμφκ κα ιαμβάκμοκ γκχζε αοηχκ ηςκ πιενμθμνηχκ μη ζοκδηαγςκηδυμεκμη. Η έκκμηα
ηεξ πιενμθμνίαξ εμπηζηεοηηθμφ παναθηήνα αθμνά μυκμ ζηεκ πνμζηαζία ημο απμννήημο
πμο θαιφπηεη ηεπκηθά ή εμπμνηθά δεηήμαηα ηεξ επηπείνεζεξ ημο εκδηαθενυμεκμο.
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ΆΠΘΠΞ 13

17PROC005804592
2017-02-15
Πήηνα εζηθμύ πενηεπμμέκμο
Απμννίπημκηαη πνμζθμνέξ επηπεηνήζεςκ πμο θαηά πανάβαζε ηςκ άνζνςκ 138 θαη
182 ηεξ Δηεζκμφξ φμβαζεξ Γνγαζίαξ απαζπμιμφκ ή εθμεηαιιεφμκηαη ακήιηθμοξ
θάης ηςκ 15 εηχκ.

ΆΠΘΠΞ 14
Ινίζε απμηειέζμαημξ δηαγςκηζμμύ
Η Γπηηνμπή Αλημιυγεζεξ ημο απμηειέζμαημξ ημο δηαγςκηζμμφ με γκςμμδυηεζή
ηεξ πνμξ ημ Δημηθεηηθυ ομβμφιημ πμο απμθαζίδεη ζπεηηθά, μπμνεί κα πνμηείκεη:
α) Σεκ θαηαθφνςζε ηεξ ζφμβαζεξ.
β) Σε μαηαίςζε ημο απμηειέζμαημξ θαη επακάιερε με ηνμπμπμίεζε ή με ηςκ
υνςκ θαη ηςκ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ.
γ) Σε δηεκένγεηα θιήνςζεξ μεηαλφ ηζυηημςκ πνμζθμνχκ.

ΑΠΘΠΞ 15
Εκζηάζεηξ πνηκ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζύμβαζεξ
1.Καηά ηςκ πνάλεςκ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ πςνεί έκζηαζε. Η πνμζεζμία άζθεζήξ
ηεξ είκαη πέκηε (5) εμένεξ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ πνμζβαιιυμεκεξ πνάλεξ ζημκ
εκδηαθενυμεκμ μηθμκμμηθυ θμνέα.
Η έκζηαζε οπμβάιιεηαη εκχπημκ ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο ημο Ν.Π.Δ.Δ., ε μπμία
απμθαζίδεη,

φζηενα

απυ

γκχμε

ηεξ

Γπηηνμπήξ

αλημιυγεζεξ

εκζηάζεςκ

(ζογθνμηήζεθε με ηεκ οπ’ ανηζ. 19/2017 Απυθαζε) ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο,
εκηυξ πνμζεζμίαξ δέθα (10) εμενχκ, μεηά ηεκ άπναθηε πάνμδμ ηεξ μπμίαξ
ηεθμαίνεηαη ε απυννηρε ηεξ έκζηαζεξ. Γηα ημ παναδεθηυ ηεξ άζθεζεξ έκζηαζεξ,
απαηηείηαη, με ηεκ θαηάζεζε ηεξ έκζηαζεξ, ε θαηαβμιή παναβυιμο οπέν ημο
Δεμμζίμο πμζμφ ίζμο με ημ έκα ημηξ εθαηυ (1%) επί ηεξ εθηημχμεκεξ αλίαξ ηεξ
ζφμβαζεξ. Σμ πανάβμιμ επηζηνέθεηαη με πνάλε ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο ημο
Ν.Π.Δ.Δ., ακ ε έκζηαζε γίκεη δεθηή.
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Καηά ηεξ δηαθήνολεξ ή ιμηπχκ εγγνάθςκ ηεξ ζφμβαζεξ ημο άνζνμο 2 ηεξ πανμφζαξ,
πςνεί έκζηαζε ε μπμία οπμβάιιεηαη
ζημ Δημηθεηηθυ ομβμφιημ ημο Ν.Π.Δ.Δ. μέπνη
17PROC005804592
2017-02-15
πέκηε (5) εμένεξ πνηκ απυ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ πνμζθμνχκ. Γπί
ηεξ έκζηαζεξ απμθαζίδεη ημ Δημηθεηηθυ ομβμφιημ ημο Ν.Π.Δ.Δ φζηενα απυ γκχμε
ηεξ Γπηηνμπήξ αλημιυγεζεξ εκζηάζεςκ, εκηυξ πνμζεζμίαξ δέθα (10) εμενχκ, μεηά
ηεκ άπναθηε πάνμδμ ηεξ μπμίαξ ηεθμαίνεηαη ε απυννηρε ηεξ έκζηαζεξ. Γηα ημ
παναδεθηυ ηεξ άζθεζεξ έκζηαζεξ, απαηηείηαη, με ηεκ θαηάζεζε ηεξ έκζηαζεξ, ε
θαηαβμιή παναβυιμο οπέν ημο Δεμμζίμο πμζμφ ίζμο με ημ έκα ημηξ εθαηυ (1%) επί
ηεξ εθηημχμεκεξ αλίαξ ηεξ ζφμβαζεξ. Σμ πανάβμιμ επηζηνέθεηαη με πνάλε ηεξ
ακαζέημοζαξ ανπήξ, ακ ε έκζηαζε γίκεη δεθηή.

2. Γκζηάζεηξ πμο οπμβάιιμκηαη γηα μπμημοζδήπμηε άιιμοξ απυ ημοξ
πνμακαθενυμεκμοξ ιυγμοξ πνηκ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ δεκ γίκμκηαη δεθηέξ.
3. Γκζηάζεηξ πμο δεκ οπμβάιιμκηαη ζφμθςκα με ηα παναπάκς ζεςνμφκηαη ςξ
με οπμβιεζείζεξ.
ΆΠΘΠΞ 16
Ονόζθιεζε γηα οπμβμιή δηθαημιμγεηηθώκ
1. Μεηά ηεκ αλημιυγεζε ηςκ πνμζθμνχκ, ε ακαζέημοζα ανπή εηδμπμηεί
εγγνάθςξ ημκ πνμζθένμκηα, ζημκ μπμίμ πνυθεηηαη κα γίκεη ε θαηαθφνςζε
(πνμζςνηκυ ακάδμπμ), κα οπμβάιεη εκηυξ μνηζμέκεξ πνμζεζμίαξ, ηα πνςηυηοπα ή
ακηίγναθα υιςκ ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ημο άνζνμο 6 ηεξ πανμφζαξ, ςξ απμδεηθηηθά
ζημηπεία γηα ηε με ζοκδνμμή ηςκ ιυγςκ απμθιεηζμμφ θαη γηα ηεκ πιήνςζε ηςκ
θνηηενίςκ πμημηηθήξ επηιμγήξ.
2. Σα δηθαημιμγεηηθά πμο πνέπεη κα πνμζθμμίζεη μ πνμζςνηκυξ ακάδμπμξ είκαη
ηα αθυιμοζα:


Απυζπαζμα πμηκηθμφ μεηνχμο, έθδμζεξ ημοιάπηζημκ ημο ηειεοηαίμο ηνημήκμο,
απυ ημ μπμίμ πνμθφπηεη υηη δεκ έπμοκ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεμα ζπεηηθυ με
ηεκ άζθεζε ηεξ επαγγειμαηηθήξ ημοξ δναζηενηυηεηαξ.
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Τπεφζοκε δήιςζε ημο Ν. 1599/1986, ζηεκ μπμία ζα δειχκεη υιμοξ ημοξ

μνγακηζμμφξ θμηκςκηθήξ 2017-02-15
αζθάιηζεξ ζημοξ μπμίμοξ
17PROC005804592

μθείιεη κα θαηαβάιιεη

εηζθμνέξ ηυζμ γηα ηα μέιε ημοξ υζμ γηα ημ απαζπμιμφμεκμ ζε αοημφξ
πνμζςπηθυ.


Πηζημπμηεηηθυ ανμυδηαξ δηθαζηηθήξ ή δημηθεηηθήξ ανπήξ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη

υηη

δεκ

ηειμφκ

οπυ

πηχπεοζε,

εθθαζάνηζε,

ακαγθαζηηθή

δηαπείνηζε, πηςπεοηηθυ ζομβηβαζμυ ή άιιε ακάιμγε θαηάζηαζε θαη επίζεξ υηη
δεκ ηειμφκ οπυ δηαδηθαζία θήνολεξ ζε πηχπεοζε ή έθδμζεξ απυθαζεξ
ακαγθαζηηθήξ εθθαζάνηζεξ ή ακαγθαζηηθήξ δηαπείνηζεξ ή πηςπεοηηθμφ
ζομβηβαζμμφ ή οπυ άιιε ακάιμγε δηαδηθαζία.


Πηζημπμηεηηθά υιςκ ηςκ μνγακηζμχκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ (αζθαιηζηηθέξ
εκεμενυηεηεξ) ηυζμ γηα ημοξ ίδημοξ ημοξ ενγμδυηεξ υζμ θαη γηα υιμ ημ
απαζπμιμφμεκμ ζε αοημφξ πνμζςπηθυ, απυ ηα μπμία κα πνμθφπημοκ υηη είκαη
εκήμενμη ςξ πνμξ ηηξ οπμπνεχζεηξ ημοξ πμο αθμνμφκ ηεκ θαηαβμιή ηςκ
εηζθμνχκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ ζε αοημφξ ημοξ μνγακηζμμφξ.



Πηζημπμηεηηθυ πμο εθδίδεηαη απυ ανμυδηα θαηά πενίπηςζε ανπή, απυ ημ
μπμίμ κα πνμθφπηεη υηη είκαη εκήμενμη ςξ πνμξ ηηξ θμνμιμγηθέξ ημοξ
οπμπνεχζεηξ (θμνμιμγηθή εκεμενυηεηα).



Πηζημπμηεηηθυ ημο μηθείμο Γπημειεηενίμο, με ημ μπμίμ ζα πηζημπμηείηαη ε
εγγναθή ημοξ ζε αοηυ θαη ημ εηδηθυ επάγγειμα ημοξ.
3. ε πενίπηςζε εγθαηάζηαζήξ ημο ζηεκ αιιμδαπή, ηα δηθαημιμγεηηθά ηςκ

παναπάκς εδαθίςκ εθδίδμκηαη με βάζε ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία ηεξ πχναξ πμο είκαη
εγθαηεζηεμέκμη, απυ ηεκ μπμία θαη εθδίδεηαη ημ ζπεηηθυ πηζημπμηεηηθυ.
Σα κμμηθά πνυζςπα, εμεδαπά ή αιιμδαπά πνμζθμμίδμοκ υια ηα παναπάκς
δηθαημιμγεηηθά, εθηυξ ημο απμζπάζμαημξ πμηκηθμφ μεηνχμο, με ηεκ αθυιμοζε
ηνμπμπμίεζε:
Πηζημπμηεηηθά υιςκ ηςκ μνγακηζμχκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ (αζθαιηζηηθέξ
εκεμενυηεηεξ), απυ ηα μπμία κα πνμθφπημοκ υηη είκαη εκήμενμη ςξ πνμξ ηηξ
οπμπνεχζεηξ ημοξ πμο αθμνμφκ ηεκ θαηαβμιή ηςκ εηζθμνχκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ
ζε αοημφξ ημοξ μνγακηζμμφξ.
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Οη μμυννοζμεξ εηαηνείεξ (Ο.Γ.) ζα πνμζθμμίζμοκ πηζημπμηεηηθά υιςκ ηςκ
μνγακηζμχκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ
ηυζμ γηα υια ηα μέιε ημοξ υζμ θαη γηα υιμ ημ
17PROC005804592
2017-02-15
απαζπμιμφμεκμ ζε αοηέξ πνμζςπηθυ
Οη εηενυννοζμεξ εηαηνείεξ (Γ.Γ.) ζα πνμζθμμίζμοκ πηζημπμηεηηθά υιςκ ηςκ
μνγακηζμχκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ μυκμ γηα ηα μμυννοζμα μέιε ημοξ υζμ θαη γηα υιμ
ημ απαζπμιμφμεκμ ζε αοηέξ πνμζςπηθυ.
Οη εηαηνείεξ πενημνηζμέκεξ εοζφκεξ (Γ.Π.Γ.) ζα πνμζθμμίζμοκ πηζημπμηεηηθά
υιςκ ηςκ μνγακηζμχκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ ηςκ δηαπεηνηζηχκ ημοξ θαη γηα υιμ ημ
απαζπμιμφμεκμ ζε αοηέξ πνμζςπηθυ.
Οη ακχκομεξ εηαηνείεξ (Α.Γ.) ζα πνμζθμμίζμοκ πηζημπμηεηηθά υιςκ ηςκ
μνγακηζμχκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ γηα υιμ ημ απαζπμιμφμεκμ ζε αοηέξ πνμζςπηθυ.
Δεκ ζα πνμζθμμίζμοκ ακηίζημηπα πηζημπμηεηηθά γηα ηα μέιε ηςκ Δημηθεηηθχκ
ομβμοιίςκ ημοξ.
Σμ απυζπαζμα πμηκηθμφ μεηνχμο αθμνά ζημοξ δηαπεηνηζηέξ γηα ηηξ εηαηνείεξ
πενημνηζμέκεξ εοζφκεξ (Γ.Π.Γ.), θαη γηα ηηξ πνμζςπηθέξ εηαηνείεξ (Ο.Γ θαη Γ.Γ),
ζημκ πνυεδνμ θαη δηεοζφκμκηα ζφμβμοιμ θαη υια ηα μέιε ημο Δ γηα ηηξ ακχκομεξ
εηαηνείεξ (Α.Γ) θαη ζε θάζε άιιε πενίπηςζε κμμηθμφ πνμζχπμο ζημοξ κυμημμοξ
εθπνμζχπμοξ ημο.
4. Σα δηθαημιμγεηηθά πνμζθμμίδμκηαη ζε ζθναγηζμέκμ θάθειμ, μ μπμίμξ
παναδίδεηαη εμπνυζεζμα ζηεκ Γπηηνμπή δηαγςκηζμμφ.
5. Ακ δεκ πνμζθμμηζζμφκ ηα παναπάκς δηθαημιμγεηηθά ή οπάνπμοκ ειιείρεηξ
ζε αοηά πμο οπμβιήζεθακ ή θαηά ημκ έιεγπμ ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ
δηαπηζηςζεί υηη ηα ζημηπεία πμο δειχζεθακ είκαη ρεοδή ή ακαθνηβή ή
πνμζθμμίζζεθακ κμμίμςξ θαη εμπνμζέζμςξ, δεκ απμδεηθκφεηαη ε με ζοκδνμμή ηςκ
ιυγςκ απμθιεηζμμφ ή ε πιήνςζε μηαξ ή πενηζζυηενςκ απυ ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ
θνηηενίςκ πμημηηθήξ επηιμγήξ, μ πνμζςνηκυξ ακάδμπμξ θενφζζεηαη έθπηςημξ θαη ε
θαηαθφνςζε γίκεηαη ζημκ πνμζθένμκηα πμο οπέβαιε ηεκ αμέζςξ επυμεκε πιέμκ
ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά βάζεη ηημήξ, πςνίξ κα ιαμβάκεηαη
οπυρε ε πνμζθμνά ημο πνμζθένμκημξ πμο απμννίθζεθε. Ακ θακέκαξ απυ ημοξ
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πνμζθένμκηεξ δεκ οπέβαιε αιεζή ή αθνηβή δήιςζε ε δηαδηθαζία ακάζεζεξ
μαηαηχκεηαη.
17PROC005804592
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6. Η δηαδηθαζία ειέγπμο ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ μιμθιενχκεηαη με ηε
ζφκηαλε πναθηηθμφ απυ ηεκ Γπηηνμπή θαη ηε δηαβίβαζε ημο θαθέιμο ζημκ Δημηθεηηθυ
ομβμφιημ γηα ηε ιήρε απυθαζεξ είηε γηα ηεκ θήνολε ημο πνμζςνηκμφ ακαδυπμο ςξ
εθπηχημο είηε γηα ηε μαηαίςζε ηεξ δηαδηθαζίαξ είηε θαηαθφνςζεξ ηεξ ζφμβαζεξ. Σμ
απμηέιεζμα ημο ειέγπμο ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ, επηθονχκμκηαη με ηεκ
απυθαζε θαηαθφνςζεξ.
7. Όζμη οπέβαιακ παναδεθηέξ πνμζθμνέξ ιαμβάκμοκ γκχζε ηςκ παναπάκς
δηθαημιμγεηηθχκ πμο θαηαηέζεθακ.
8. Πνμζθμνέξ πμο πανμοζηάδμοκ, θαηά ηεκ θνίζε ηεξ Γπηηνμπήξ αλημιυγεζεξ,
μοζηχδεηξ

απμθιίζεηξ

απυ

ημοξ

υνμοξ

ηεξ

δηαθήνολεξ

θαη

ηηξ

ηεπκηθέξ

πνμδηαγναθέξ απμννίπημκηαη ςξ απανάδεθηεξ.
9. ε θάζε πενίπηςζε γηα ηεκ θαηαθφνςζε απμθαζίδεη ημ Δημηθεηηθυ ομβμφιημ
ημο Ν.Π.Δ.Δ. θαη ε ζπεηηθή απυθαζε οπμβάιιεηαη ζηεκ Απμθεκηνςμέκε Δημίθεζε
γηα έιεγπμ κμμημυηεηαξ.
ΑΠΘΠΞ 17
Ιαηαθύνςζε - ζύκαρε ζύμβαζεξ
Μεηά απυ εηζήγεζε ημο ανμυδημο γκςμμδμηηθμφ μνγάκμο ημ Δημηθεηηθυ ομβμφιημ
πνμβαίκεη ζηεκ θαηαθφνςζε ημο δηαγςκηζμμφ.
Η ακαζέημοζα ανπή θμηκμπμηεί αμέζςξ ηεκ απυθαζε θαηαθφνςζεξ, μαδί με
ακηίγναθμ υιςκ ηςκ πναθηηθχκ ηεξ δηαδηθαζίαξ ειέγπμο θαη αλημιυγεζεξ ηςκ
πνμζθμνχκ, ζε θάζε πνμζθένμκηα εθηυξ απυ ημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ με θάζε
πνυζθμνμ ηνυπμ, υπςξ με ηειεμμμημηοπία, ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ θ.ι.π., επί
απμδείλεη.
Η απυθαζε θαηαθφνςζεξ δεκ πανάγεη ηα έκκμμα απμηειέζμαηά ηεξ, εθυζμκ ε
ακαζέημοζα ανπή δεκ ηεκ θμηκμπμίεζε ζε υιμοξ ημοξ πνμζθένμκηεξ.
Σα έκκμμα απμηειέζμαηα ηεξ απυθαζεξ θαηαθφνςζεξ θαη ηδίςξ ε ζφκαρε ηεξ
ζφμβαζεξ επένπμκηαη εθυζμκ θμηκμπμηεζεί ε
απυθαζε
θαηαθφνςζεξ ζημκ
πνμζςνηκυ ακάδμπμ. εθυζμκ μ ηειεοηαίμξ οπέβαιε επηθαηνμπμηεμέκα ηα
δηθαημιμγεηηθά θαηαθφνςζεξ έπεηηα απυ ζπεηηθή πνυζθιεζε.
ΑΠΘΠΞ 18
Έγγναθε εηδηθή πνόζθιεζε
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1 Μεηά ηεκ επέιεοζε ηςκ εκκυμςκ απμηειεζμάηςκ ηεξ απυθαζεξ θαηαθφνςζεξ, ε
ακαζέημοζα ανπή πνμζθαιεί ημκ ακάδμπμ κα πνμζέιζεη γηα ηεκ οπμγναθή ημο
ζομθςκεηηθμφ, εκηυξ είθμζη (20) εμενχκ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ζπεηηθήξ έγγναθεξ
εηδηθήξ πνυζθιεζεξ.
Η πνυζθιεζε αοηή ζα πενηιαμβάκεη ημοιάπηζημκ ηα παναθάης ζημηπεία:
α) Σμ είδμξ
β) Σεκ πμζυηεηα
γ) Σεκ ηημή
δ) Σμ δήμμ γηα ημκ μπμίμ πνμμνίδεηε ε ενγαζία .
ε) Σε ζομθςκία ηεξ θαηαθφνςζεξ με ημοξ υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη ηηξ ηοπυκ
απμδεθηέξ ηνμπμπμηήζεηξ ηςκ υνςκ αοηχκ.
ζη) Σα ζημηπεία ηεξ απυθαζεξ ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο γηα ηεκ θαηαθφνςζε ημο
δηαγςκηζμμφ.
δ) Σεκ πνμζεζμία οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ.
2. Η οπμγναθή ημο ζομθςκεηηθμφ έπεη απμδεηθηηθυ παναθηήνα.
3. Ο ακάδμπμξ ζημκ μπμίμ ζα ακαηεζεί ε ζφμβαζε, οπμπνεμφηαη κα πνμζέιζεη μέζα
ζε είθμζη (20) εμένεξ απυ ηεκ εμενμμεκία θμηκμπμίεζεξ ηεξ εηδηθήξ πνυζθιεζεξ ,
γηα ηεκ οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ, πνμζθμμίδμκηαξ εγγφεζε θαιήξ
εθηέιεζεξ.
4. Γάκ ε θαηαθφνςζε γίκεηαη ζε αιιμδαπυ ακάδμπμ, ε ακαθμίκςζε απεοζφκεηαη ζημκ
εθπνυζςπυ ημο ζηεκ Γιιάδα, εάκ οπάνπεη, ζε ακηίζεηε πενίπηςζε απμζηέιιεηαη
ζπεηηθυ ηειεγνάθεμα ή ηειεηφπεμα ζημκ αιιμδαπυ ακάδμπμ. ηεκ πενίπηςζε πμο ε
πιενςμή ζημκ ακάδμπμ πνμβιέπεηαη κα γίκεη με άκμηγμα πίζηςζεξ, ε εγγφεζε θαιήξ
εθηέιεζεξ μπμνεί κα θαηαηεζεί ζημκ ακηαπμθνηηή ηεξ Σνάπεδαξ ηεξ Γιιάδμξ ζημ
ελςηενηθυ, εκχ ε εγγφεζε ζομμεημπήξ παναμέκεη ζε ηζπφ θαη απμδεζμεφεηαη μεηά
ηεκ θαηάζεζε θαη απμδμπή ηεξ εγγφεζεξ θαιήξ εθηέιεζεξ.
5. Γάκ μ ακάδμπμξ δεκ πνμζέιζεη κα οπμγνάρεη ημ ζομθςκεηηθυ, μέζα ζηεκ
πνμζεζμία πμο μνίδεηαη ζηεκ εηδηθή πνυθιεζε, θενφζζεηαη έθπηςημξ, θαηαπίπηεη
οπέν ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ ε εγγφεζε ζομμεημπήξ ημο θαη ε θαηαθφνςζε γίκεηαη
ζημκ πνμζθένμκηα πμο οπέβαιε ηεκ αμέζςξ επυμεκε πιέμκ ζομθένμοζα απυ
μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά. Ακ θακέκαξ απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ δεκ πνμζέιζεη γηα
ηεκ οπμγναθή ημο ζομθςκεηηθμφ, ε δηαδηθαζία ακάζεζεξ μαηαηχκεηαη.
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ΑΠΘΠΞ 19
Εγγοήζεηξ
Γγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ.
Ο ακάδμπμξ ζημκ μπμίμ ζα γίκεη ε θαηαθφνςζε μενηθή ή μιηθή, οπμπνεμφηαη κα
θαηαζέζεη, πνηκ ή θαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ, εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηςκ
υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ, ημ φρμξ ηεξ μπμίαξ ακηηζημηπεί ζε πμζμζηυ πέκηε ημηξ εθαηυ
(5%) επη ημο ζομβαηηθμφ πνμτπμιμγηζμμφ (πςνίξ Φ.Π.Α.) γηα ημ μπμίμ
ακαθενφπζεθε ακάδμπμξ
Οη εγγοήζεηξ ημο πανυκημξ άνζνμο πενηιαμβάκμοκ θαη’ ειάπηζημκ ηα αθυιμοζα
ζημηπεία:
α) ηεκ εμενμμεκία έθδμζεξ,
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β) ημκ εθδυηε,
γ) ηεκ ακαζέημοζα ανπή πνμξ ηεκ μπμία απεοζφκμκηαη δ) ημκ ανηζμυ ηεξ εγγφεζεξ,
ε) ημ πμζυ πμο θαιφπηεη ε εγγφεζε,
ζη) ηεκ πιήνε επςκομία, ημκ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεφζοκζε ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα οπέν
ημο μπμίμο εθδίδεηαη ε εγγφεζε,
δ) ημοξ υνμοξ υηη:
αα) ε εγγφεζε πανέπεηαη ακέθθιεηα θαη ακεπηθφιαθηα, μ δε εθδυηεξ παναηηείηαη ημο
δηθαηχμαημξ ηεξ δηαηνέζεςξ θαη ηεξ δηδήζεςξ, θαη
ββ) υηη ζε πενίπηςζε θαηάπηςζεξ αοηήξ, ημ πμζυ ηεξ θαηάπηςζεξ οπυθεηηαη ζημ
εθάζημηε ηζπφμκ ηέιμξ πανημζήμμο,
ε) ηα ζημηπεία ηεξ ζπεηηθήξ δηαθήνολεξ ή πνυζθιεζεξ εθδήιςζεξ εκδηαθένμκημξ θαη
ηεκ εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ,
ζ) ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ή ημκ πνυκμ ηζπφμξ ηεξ εγγφεζεξ(Πνέπεη κα έπεη
ημοιάπηζημκ ηεηνάμεκε ηζπφ).
η) ηεκ ακάιερε οπμπνέςζεξ απυ ημκ εθδυηε ηεξ εγγφεζεξ κα θαηαβάιεη ημ πμζυ ηεξ
εγγφεζεξ μιηθά ή μενηθά εκηυξ πέκηε (5) εμενχκ μεηά απυ απιή έγγναθε εηδμπμίεζε
εθείκμο πνμξ ημκ μπμίμ απεοζφκεηαη θαη ηα) ζηεκ πενίπηςζε ηςκ εγγοήζεςκ θαιήξ
εθηέιεζεξ θαη πνμθαηαβμιήξ, ημκ ανηζμυ θαη ημκ ηίηιμ ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ.
Όηη μ εθδυηεξ ηεξ εγγφεζεξ οπμπνεμφηαη κα πνμβεί ζηεκ πανάηαζε ηεξ ηζπφμξ ηεξ
εγγφεζεξ φζηενα απυ απιυ έγγναθμ ηεξ οπενεζίαξ ημο ΟΣΑ πμο δηεκενγεί ημ
δηαγςκηζμυ. Σμ ζπεηηθυ αίηεμα πνέπεη κα γίκεη πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ
εγγφεζεξ.
Γπηπιέμκ, μ εθδχζαξ ηεκ εγγοεηηθή επηζημιή ζα δειχκεη υηη :
Οη οπμπνεχζεηξ ημο απυ ηεκ εγγφεζε ιφκμκηαη μυκμ δηα ηεξ επηζηνμθήξ ζ’ αοηυκ,
ηεξ εγγοεηηθήξ θαιήξ εθηέιεζεξ ή με έγγναθε δήιςζε ημο Δήμμο υηη ελέιεηρε μ
ιυγμξ γηα ημκ μπμίμ θαηαηέζεθε.
Με ηεκ παναπάκς εγγοεηηθή επηζημιή μ πνμμεζεοηήξ ζα εγγοεζεί:
Όηη με ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ μη ενγαζίεξ ζα ακηαπμθνίκμκηαη πιήνςξ πνμξ
ημοξ υνμοξ ηςκ πνμδηαγναθχκ, θαη ηςκ ηεπκηθχκ παναθηενηζηηθχκ ηεξ πνμζθμνάξ.
H εγγοεηηθή μπμνεί κα έπεη θαη ηε μμνθή γναμμαηίμο ημο Σαμείμο Παναθαηαζεθχκ
θαη Δακείςκ
2. Γγγφεζε πνμθαηαβμιήξ.
Δεκ πνμβιέπεηαη ε πμνήγεζε πνμθαηαβμιήξ ζε ακάδμπμ ζε θακέκα ζηάδημ
οιμπμίεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ.
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Άνζνμ 20μ
Σπμβμιή δεηγμάηςκ
Γθ΄ υζμκ δεηεζεί απυ ηεκ επηηνμπή αλημιυγεζεξ, θάζε δηαγςκηδυμεκμξ μαδί με ηεκ
πνμζθμνά ημο οπμπνεμφηαη κα οπμβάιιεη πιήνε δείγμαηα ηςκ οιηθχκ πμο
πνμζθένεη. Η οπμβμιή ηςκ δεηγμάηςκ αοηχκ απμζθμπεί ζηεκ οπμβμήζεζε ηεξ
αλημιυγεζεξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη ε απμδμπή ημοξ δεκ απαιιάζζεη, ζε θαμία
πενίπηςζε, ημκ πνμζθένμκηα απυ ηεκ οπμπνέςζή ημο κα παναδχζεη οιηθά ζφμθςκα
με ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ πνμδηαγναθχκ.
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Άνζνμ 21μ
Οαναιαβή ηςκ οιηθώκ
.
Ο πνμμεζεοηήξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα παναδχζεη ηα ςξ άκς είδε ζε
θαηάζηαζε πιήνμοξ ιεηημονγίαξ, ζφμθςκα με ηα ζομβαηηθά ζημηπεία ηεξ μειέηεξ θαη
ηεξ πνμζθμνάξ.
Η παναιαβή ζα πναγμαημπμηείηαη απυ ηεκ παναπάκς επηηνμπή, αθμφ αοηή
βεβαηςζεί υηη ηα πνμξ πνμμήζεηα οιηθά ακηαπμθνίκμκηαη πιήνςξ ζημοξ υνμοξ ηεξ
δηαθήνολεξ θαη ηςκ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ, θαη είκαη απμιφηςξ ζφμθςκα με ηεκ
πνμζθμνά ημο ακαδυπμο.
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Σα είδε ηεξ πνμμήζεηαξ ζα παναιαμβάκμκηαη μαθνμζθμπηθυ ηνυπμ απυ ηεκ
ανμυδηα επηηνμπή παναιαβήξ
θαη ζηε ζοκέπεηα ζα ζοκηάζζεηαη μνηζηηθυ
πνςηυθμιιμ παναιαβήξ
Άνζνμ 22o
Δηάνθεηα ηεξ ζύμβαζεξ - όπμξ & Τνόκμξ πανάδμζεξ
Η ζφμβαζε πνμμήζεηαξ ζα έπεη δηάνθεηα εκυξ (1) έημοξ απυ ηεκ εμενμμεκία
οπμγναθήξ ηεξ.
Ο ακάδμπμξ πνμμεζεοηήξ εοζφκεηαη γηα ηεκ φπανλε ηςκ ζομθςκεμέκςκ
ηδημηήηςκ ηςκ πςιμομέκςκ εηδχκ γεκηθχξ θαη εγγοάηαη ηεκ ακοπανλία μημοδήπμηε
θνοθμφ ειαηηχμαημξ.
Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα πνμμεζεφζεη ηεκ οπενεζία μέζα ζε δηάζηεμα 2
ενγάζημςκ εμενχκ απυ ημ ζπεηηθυ αίηεμα ημο Ν.Π.Δ.Δ.ΔΗΜΟΤ ΘΓΡΜΗ(έγγναθε
παναγγειία)
Όια ηα είδε ζα ειέγπμκηαη απυ ηεκ επηηνμπή παναιαβήξ θαη ζα επηζηνέθμκηαη
εάκ δεκ είκαη ζφμθςκα με ηηξ πνμδηαγναθέξ.
Ο Πνμμεζεοηήξ ακαιαμβάκεη ηεκ οπμπνέςζε κα παναδίδεη ηα πνμσυκηα θαζ’ υιε
ηε δηάνθεηα ημο ζομβαηηθμφ πνυκμο με δηθυ ημο μεηαθμνηθυ μέζμ ζηεκ απμζήθε
ημο Ν.ΠΔ.Δ.ΔΗΜΟΤ ΘΓΡΜΗ.
Η πανάδμζε ηςκ οιηθχκ ζα γίκεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ
ζφμβαζεξ με μένημκα, μέζα θαη έλμδα ημο ακαδυπμο πνμμεζεοηή.
Η ειάπηζηε πμζυηεηα θάζε ημεμαηηθήξ πανάδμζεξ ζα πνμζδημνίδεηαη απυ ηηξ
ακάγθεξ ηεξ οπενεζίαξ.
Ο πνμμεζεοηήξ μθείιεη κα παναδίδεη ηα οιηθά ημοιάπηζημκ ηνεηξ χνεξ πνμ ημο
ηέιμοξ ημο ςνανίμο ιεηημονγίαξ ηςκ οπενεζηχκ ημο Ν.Π.Δ.Δ. θαη αθμφ εηδμπμηήζεη
ηεκ οπενεζία μία εμένα πνμ ηεξ πανάδμζεξ.
ε πενίπηςζε εθπνυζεζμεξ πανάδμζεξ ζα εθανμμζημφκ μη δηαηάλεηξ ημο κ
4412/2016.
ΆΠΘΠΞ 23
Τνόκμξ πανάδμζεξ
Ο πνυκμξ πανάδμζεξ ζα είκαη ζφμθςκμξ με ηα
1/2017 ημο Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΘΓΡΜΗ.

μνηδυμεκα ζηεκ μειέηε με α/α
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ΆΠΘΠΞ 24
Απόννηρε παναδμηέμο – ακηηθαηάζηαζε-πμηκηθέξ νήηνεξ
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ε πενίπηςζε μνηζηηθήξ απυννηρεξ μιυθιενμο ή μένμοξ ηςκ πανεπυμεκςκ
οπενεζηχκ ή /θαη παναδμηέςκ, με έθπηςζε επί ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ, με απυθαζε
ημο ανμυδημο απμθαηκυμεκμο μνγάκμο, φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ηεξ επηηνμπήξ
παναιαβήξ, μπμνεί κα εγθνίκεηαη ακηηθαηάζηαζε ηςκ οπενεζηχκ ή/θαη παναδμηέςκ
αοηχκ με άιια, πμο κα είκαη, ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ, μέζα ζε ηαθηή
πνμζεζμία πμο μνίδεηαη απυ ηεκ απυθαζε αοηή. Ακ ε ακηηθαηάζηαζε γίκεηαη μεηά ηε
ιήλε ηεξ ζοκμιηθήξ δηάνθεηαξ ηεξ ζφμβαζεξ, ε πνμζεζμία πμο μνίδεηαη γηα ηεκ
ακηηθαηάζηαζε δεκ μπμνεί κα είκαη μεγαιφηενε ημο 25% ηεξ ζοκμιηθήξ δηάνθεηαξ ηεξ
ζφμβαζεξ, μ δε πάνμπμξ ηςκ οπενεζηχκ ζεςνείηαη ςξ εθπνυζεζμμξ θαη οπυθεηηαη
ζε πμηκηθέξ νήηνεξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 218 κ 4412/2016, ιυγς εθπνυζεζμεξ
πανάδμζεξ.
Ακ μ ακάδμπμξ δεκ ακηηθαηαζηήζεη ηηξ οπενεζίεξ ή/θαη ηα παναδμηέα πμο
απμννίθζεθακ μέζα ζηεκ πνμζεζμία πμο ημο ηάπζεθε θαη εθυζμκ έπεη ιήλεη ε
ζοκμιηθή δηάνθεηαξ, θενφζζεηαη έθπηςημξ θαη οπυθεηηαη ζηηξ πνμβιεπυμεκεξ
θονχζεηξ.
Ακ μη οπενεζίεξ παναζπεζμφκ απυ οπαηηηυηεηα ημο ακαδυπμο μεηά ηε ιήλε ηεξ
δηάνθεηαξ ηεξ ζφμβαζεξ, θαη μέπνη ιήλεξ ημο πνυκμο ηεξ πανάηαζεξ πμο
πμνεγήζεθε είκαη δοκαηυκ κα επηβάιιμκηαη εηξ βάνμξ ημο πμηκηθέξ νήηνεξ, με
αηηημιμγεμέκε
απυθαζε
ηεξ
ακαζέημοζαξ
ανπήξ.
ΆΠΘΠΞ 25
Ιήνολε ακαδόπμο ςξ έθπηςημο
Ο ακάδμπμξ θενφζζεηαη έθπηςημξ ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 203 ημο κ
4412/2016.
ΑΠΘΠΞ 26
Κμηπέξ εγγοήζεηξ
1. ηε ζφμβαζε πμο ζα θαηανηηζζεί μ ακάδμπμξ ζα εγγοεζεί υηη, μη οπενεζίεξ ζα
είκαη ζφμθςκεξ με ηε μειέηε με α/α 1/2017
2. Ο δήμμξ δηαηενεί υια ηα δηθαηχμαηα, ηα μπμία ζα αζθήζεη υηακ δηαπηζηχζεη υηη
παναβηάδμκηαη μη παναπάκς δηαβεβαηχζεηξ ημο ακάδμπμο.
ΆΠΘΠΞ 27
νόπμξ Οιενςμήξ- Ιναηήζεηξ
1. Η πιενςμή ηεξ αλίαξ ηςκ ενγαζηχκ ηεξ πανμφζαξ ζα γίκεηαη (με ηεκ ελυθιεζε
ημο 100% ηεξ αλίαξ θάζε ημεμαηηθήξ παναιαβήξ ενγαζίαξ μεηά ηεκ μνηζηηθή
παναιαβή αοηήξ αν. 200 παν 2α θαη 3). Η ελυθιεζε ηεξ δαπάκεξ ζα γίκεηαη εκηυξ
30 εμενχκ απυ ηεκ εμενμμεκία ιήρεξ (εμένα παναιαβήξ απυ ημ ιμγηζηήνημ ημο
θάζε θμνέα ή εμενμμεκία πνςημθυιιεζεξ) ημο ζπεηηθμφ παναζηαηηθμφ θαη εθυζμκ
πιενμφκηαη μη ζοκζήθεξ ημο πνμεγμομέκμο εδαθίμο.
Όια ηα δηθαημιμγεηηθά πιενςμήξ ειέγπμκηαη απυ ηεκ ανμυδηα γηα ηεκ πνμμήζεηα
οπενεζία.
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2. ηε ζομβαηηθή αλία ηεξ πνμμήζεηαξ , εθηυξ ημο Φ.Π.Α., γίκμκηαη μη αθυιμοζεξ
θναηήζεηξ, μη
μπμίεξ επηβανφκμοκ ημκ ακάδμπμ:
α) Παναθνάηεζε θυνμο εηζμδήμαημξ ζε πμζμζηυ 4%
β)0,06% οπέν ηεξ Γκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ
Ο Φ.Π.Α. επί ημηξ εθαηυ (%) ζημκ μπμίμ οπάγμκηαη ηα δεημφμεκα είδε βανφκεη ημ
Ν.Π.Δ.Δ.
γ) Οπμηαδήπμηε θνάηεζε επηβιεζεί με κυμμ μέπνη ημ πέναξ ηςκ πιενςμχκ ηςκ
ζπεηηθχκ παναζηαηηθχκ δαπάκεξ.
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ΆΠΘΠΞ 28
Άιιεξ πιενμθμνίεξ
Γηα υηη δεκ πνμβιέθζεθε ηζπφμοκ μη ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο κ.4412/2016.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *ΙΕΜΠΑ ΙΞΘΜΩΜΘΙΗΡ ΟΠΞΜΞΘΑΡ ΦΠΞΜΘΔΑΡ ΙΑΘ ΟΠΞΡΤΞΚΘΙΗΡ ΑΓΩΓΗΡ ΔΗΛΞΣ ΘΕΠΛΗΡ]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *53318]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Ρλατεία Τριλόφου,Τρίλοφοσ 57500]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΕΙΘΝΘ]
- Τθλζφωνο: *2392-330220]
- Θλ. ταχυδρομείο: *kkpf@thermi.gov.gr]
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
[www.socialthermi.gov.gr]

(διεφκυνςθ

δικτυακοφ

τόπου)

(εάν

υπάρχει):

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): [30192700-8 θαη 30125110-5.]
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [17REQ005747787]
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΓΠΑΦΘΙΗΡ ΣΚΗΡ
&

ΚΞΘΟΩΜ

ΣΚΘΙΩΜ

ΓΠΑΦΕΘΞΣ

-

ΕΜΣΟΩΜ

&

ΣΚΘΙΩΜ

ΟΞΚΚΑΟΚΩΜ

ΕΙΣΟΩΡΕΩΜ - ΙΑΑΡΙΕΣΩΜ ΕΙΟΑΘΔΕΣΘΙΞΣ ΤΑΠΑΙΗΠΑ – ΕΘΔΩΜ ΖΩΓΠΑΦΘΙΗΡ
- ΛΕΚΑΜΘΩΜ-ΞΜΕΠ & ΚΞΘΟΞΣ ΣΚΘΙΞΣ 2017-2018» ]

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *…4 ομάδεσ…+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *Αρ.
Ρρωτ. Διακιρυξθσ 690/15-02-2017]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ
ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
17PROC005804592
2017-02-15
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

[...............]

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+
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εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+
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Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ

α) *……+

β) *……+

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα2017-02-15
και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
17PROC005804592

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στιριξθ:
Απάντθςθ:
17PROC005804592
2017-02-15
Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ
αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV
και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
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(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ'
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ
προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που
υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα,
παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β
του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ
που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
17PROC005804592
2017-02-15

viii

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασxiv·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
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*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xx
(«αςηοκάθαπζη») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκανxxi:
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν 2017-02-15
κοινωνικισ Απάντθςθ:
17PROC005804592

αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-[……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiv
*……+*……+*……+

: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
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ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουi;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισi :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να -[.......................]
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισi
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαi;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
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Έσει

ζςνάτει

ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη *+ Ναι *+ Πχι
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ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνi, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσi;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005i:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
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Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε
άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:
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Εκπλιρωςθ
όλων
των
απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισi; του:
Εάν
θ ςχετικι
τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια

Απάντθςθ:
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1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ i:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
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(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισi:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ
περίοδο, αναφζρετε
τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσi που ορίηονται ςτθ ςχετικι αναλογία μεταξφ x και yi -και θ αντίςτοιχθ αξία)
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+

17PROC005804592 2017-02-15

Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσi, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:

Απάντθςθ:
Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσi, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσi:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσi, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ
για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνi όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;

Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
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Ρεριγραφι

ποςά

θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι
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6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:
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α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι *……+
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να *....……+
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
i
υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα *+ Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα
δείγματα,
περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα *+ Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

*+ Ναι *+ Πχι
17PROC005804592 2017-02-15

*….............................................+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που
πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα
προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ
αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το
είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει
να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάi, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Πχιi

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+i
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιi, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνi.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο
κάτωκι
υπογεγραμμζνοσ
δίδω
επιςιμωσ
τθ
ςυγκατάκεςι
μου
ςτο
………………………………………………………………………………... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ
ςε
δικαιολογθτικά
των
πλθροφοριϊν
τισ
οποίεσ
ζχω
υποβάλλει
ςτ……………………………………………………………………………...
*να
προςδιοριςτεί
το
αντίςτοιχο
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ
ςκοποφσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο «ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΓΠΑΦΘΙΗΡ ΣΚΗΡ & ΚΞΘΟΩΜ
ΣΚΘΙΩΜ ΓΠΑΦΕΘΞΣ - ΕΜΣΟΩΜ & ΣΚΘΙΩΜ ΟΞΚΚΑΟΚΩΜ ΕΙΣΟΩΡΕΩΜ ΙΑΑΡΙΕΣΩΜ ΕΙΟΑΘΔΕΣΘΙΞΣ ΤΑΠΑΙΗΠΑ – ΕΘΔΩΜ ΖΩΓΠΑΦΘΙΗΡ - ΛΕΚΑΜΘΩΜΞΜΕΠ & ΚΞΘΟΞΣ ΣΚΘΙΞΣ 2017-2018» με αρικμό διακιρυξθσ 690/15-02-2017 και κωδ.

Πρωτ. Αιτιματοσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ 17REQ005747787
Ημερομθνία …../…../…., τόποσ ……………………

Υπογραφι

50

ΑΔΑ: 6ΩΚΞΟΚ76-ΠΨΗ

17PROC005804592 2017-02-15
i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
i

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

i

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
i

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή

μειονεκτούντων ατόμων.
i

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

i

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

i

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
i

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
i

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
i

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως

“διαφθορά”.
i

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο
ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά
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αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
i

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
i

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο
4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
i

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
i

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
i

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
i

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

i

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

i

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

i

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά
την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
i

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
i

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
i

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα

της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
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κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί,
ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
i

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

i

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
i

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
i

Άρθρο 73 παρ. 5.

i

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
i

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

i

Πρβλ άρθρο 48.

i

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
i

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000)

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
i

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
i

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
i

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
i

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

i

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

i

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση

εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
i

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
i

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
i

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
i

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής
ή ο πάροχος υπηρεσιών.
i

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του

53

ΑΔΑ: 6ΩΚΞΟΚ76-ΠΨΗ
εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους,
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βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
i

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

i

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

i

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

i

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

i

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.

Η ΠΡΟΓΔΡΟ Δ..

ΟΤΛΣΑΝΑ ΜΙΥΟΤ
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