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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  

Φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ 

 

Τίτλος: «Προµήθεια γραφικής ύλης, 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίµων 

για εκτυπωτές, φωτ/κά µηχ/τα και 

φαξ» 

Αριθ. µελέτης Οικονοµικής Υπηρεσίας 

του Δήµου: 08/2017 

Προϋπολογισµός: 41.890,36 € 

Αρ. πρωτ.:   4271/10-02-2017 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων».  

• Του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Την µε αριθµό 474/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης 

ανάληψης της δαπάνης, εκτέλεσης της προµήθειας, των τεχνικών 

προδιαγραφών της µελέτης και των όρων διακήρυξης. 

• Την µε αριθµό 1/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης 

ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαταίωσης και επανάληψης του διαγωνισµού 

µε τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

• Την µε αριθµό 83/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης 

εκτέλεσης της προµήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης και των 

όρων διακήρυξης και καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης. 

  

διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, ανά οµάδα ειδών της µελέτης, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε τους 

παρακάτω όρους: 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στo κτίριο του Δηµαρχείου Θέρµης, δνση Δηµοκρατίας 

1 θέρµη, ΤΚ 57001, NUTS :GR122, τηλ.2313-300700  στις 27/02/2017 ηµέρα 

Δευτέρα και  ώρα από 10:00 π.µ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) και µέχρι 

10:30 π.µ.(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 
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διενέργειας διαγωνισµών. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισµού την προαναφερόµενη µέρα , ώρα  και τόπο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία 

και ώρα ή  χωρίς τη  φυσική παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης σύµφωνα µε 

τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας δεν θα γίνουν αποδεκτές 

και θα απορριφθούν. 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία  Πρωτοκόλλου του Δήµου 

Θέρµης (Πλατεία Δηµοκρατίας 1 ,Θέρµη ,ΤΚ 57001 ,Τηλ .2313-300700) µε 

οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, πριν από την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για προσφορές που παραλαµβάνονται  

εγκαίρως από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου δεν  απαιτείται η φυσική παρουσία 

εκπροσώπου κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα 

ηµεροµηνία, τότε αυτός θα γίνει στις 06/03/2017 ηµέρα  Δευτέρα στον ίδιο τόπο  

και ώρα. 

 

ΆΡΘΡΟ 2 

Τεύχη δηµοπράτησης 

 

Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της παροχής 

υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι:  

1. Διακήρυξη 

2. Οικονοµική Προσφορά (ΟΠ) 

3. Τεχνική Προσφορά (ΤΠ)  

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

5. Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικής Περιγραφής 

6. Προϋπολογισµός και έντυπο οικονοµικής προσφοράς. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση- Αντικείµενο εργασιών  

 

Ο προϋπολογισµός της δηµοπρατούµενης προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

33.782,55 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή 41.890,36 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%. Η χρηµατοδότηση 

της προµήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τις παρακάτω Δηµοτικές 

πιστώσεις ανά οικονοµικό  έτος : 
 

Για τα είδη γραφικής ύλης 

             Προβλεπόµενες πιστώσεις ανά έτος:     2017           2018            
Κ.Α.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 

10.6612 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 7.000,00 € 1.350,00 €

30.6612 ΤΕΧΝΙΚΗ 1.200,00 € 284,00 €

40.6612 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 1.300,00 € 208,34 €

  ΣΥΝΟΛΟ: 9.500,00 € 1.842,34 €
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Για τα έντυπα 

             Προβλεπόµενες πιστώσεις ανά έτος:         2017           2018            
Κ.Α.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 

40.6613.001ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 110,00 € 20,00 €

10.6613.001 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ   160,00 € 25,58 €

     

  ΣΥΝΟΛΟ: 270,00 € 45,58 €

 

 

Για το φωτοαντιγραφικό χαρτί 

             Προβλεπόµενες πιστώσεις ανά έτος:         2017           2018            
Κ.Α.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 

10.6613.002 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  4.500,00 € 900

30.6613.002TEXNIKH   4.000,00 € 800

40.6613.002ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ  1.700,00 € 342,52

   

  ΣΥΝΟΛΟ:10.200,00 € 2.042,52 €

 

Για τα αναλώσιµα φωτοαντιγραφικών µηχ/των και φαξ 

             Προβλεπόµενες πιστώσεις ανά έτος:         2017           2018            
Κ.Α.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 

10.6613.004ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 7.000,00 € 990,56 €

     

  ΣΥΝΟΛΟ: 7.000,00 € 990,56 €

 

Για τα αναλώσιµα εκτυπωτών 

             Προβλεπόµενες πιστώσεις ανά έτος:         2017           2018            
Κ.Α.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 

10.6613.005ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ   9.000,00 € 999,36

     

  ΣΥΝΟΛΟ: 9.000,00 € 999,36

  

Σύνολο πιστώσεων οικονοµικού έτους 2017: 35.970 € 

 

Σύνολο πιστώσεων οικονοµικού έτους 2018:  5.920,36 € 

 

Σχετικά CPV 30192700-8 και 30125110-5. 

Η δαπάνη αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα από την υπογραφή σχετικής σύµβασης  

και για ένα έτος µε δυνατότητα εκχώρησης παράτασης έως και τρεις 3 µήνες. 
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Τα είδη και ποσότητες αυτών είναι οι εξής: 

Α’ ΟΜΑΔΑ 

1)  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Κ.Λ.Π. ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   
    
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 BINTER CLIP  25mm 12 τεµαχίων ΚΟΥΤΙ 40 

2 BINTER CLIP  19mm 12 τεµαχίων KOYTI 20 

3 BINTER CLIP  51mm 12 τεµαχίων KOYTI 10 

4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ 

CASIO (ME ΡΟΛΛΟ) ΜΑΥΡΟ - 

ΚΟΚΚΙΝΟ 

TEM 1 

5 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ (ΤΑΝΑΛΙΑ) ΤΕΜ 18 

6 ΑΥΤΟΚ NOTES  76Χ76 ΚΙΤΡ ΤΕΜ 220 

7 ΑΥΤΟΚ NOTES 125 Χ 76 ΚΙΤΡ ΤΕΜ 70 

8 ΑΥΤΟΚ NOTES ΚΙΤΡ 50Χ40/12 

ΤΕΜ 

ΤΕΜ 100 

9 ΑΥΤΟΚ NOTES ΚΙΤΡ 50Χ75 ΤΕΜ 30 

10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 

ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 40 ΦΥΛΛΩΝ 

ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ 5 

11 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (ΠΛΕΓΜΑ) 

ΤΕΜ 10 

12 ΒΑΣΗ ΚΥΒΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜ 10 

13 ΒΑΣΗ ΚΥΒΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 5 

14 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΤΕΜ 10 

15 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 

(ΓΛΩΣΣΕΣ) (100 ΤΕΜ/ΣΥΣΚ) 

ΣΥΣΚ 10 

16 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 12 ΘΕΜ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ PVC ΤΥΠΟΥ SKAG 

ΤΕΜ 80 

17 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 20 ΘΕΜ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ PVC ΤΥΠΟΥ SKAG 

ΤΕΜ 30 

18 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ  Α-Ω PVC ΓΚΡΙ 

ΤΥΠΟΥ SKAG 

ΤΕΜ 22 

19 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ 

TIPP-EX (ΜΕΣΑΙΟ) 

ΤΕΜ 140 

20 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ 
4,2 

ΤΕΜ 1 

21 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ 

ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ 4,2 

ΤΕΜ 2 

22 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕΤ ΥΓΡΟ/ΔΙΑΛ 

ΤΥΠΟΥ STABILO 

ΤΕΜ 50 

23 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΥΠΟΥ 
PILOT 

ΤΕΜ 70 

24 ΔΙΣΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 ΤΕΜ 10 

25 ΔΙΦΥΛΛΟ ΠΛΑΣΤ/ΣΗΣ (100 
ΦΥΛΛΑ Α4) ΠΑΧΟΣ 125 mic 

ΚΟΥΤΙ 4 

26 ΕΛΑΣΜΑ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΤΕΜ 105 

27 ΕΛΑΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 205 

28 ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΝΑ 160 ΓΡ, ΠΑΚ 250 

ΦΥΛΛΩΝ 

ΠΑΚΕΤΟ 6 
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29 ΕΤΙΚΕΤΕΣ A4 100Φ/ΚΟΥΤΙ 
ΤΥΠΟΥ LASER SELLO 

ΚΟΥΤΙ 15 

30 ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ 100 Φ/ΚΟΥΤΙ, 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 41X70, ΤΥΠΟΥ 

INKJET 

ΚΟΥΤΙ 10 

31 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ  ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4, 

ΝΟ 5,  100 ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ ΤΥΠΟΥ 
ΝΟΚΙ 

ΚΟΥΤΙ 25 

32 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ Α3 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 100 

33 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ 

SKAG No 5 (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ) 

ΤΕΜ 18000 

34 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΜ 400 

35 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ (0,09 mm παχος), 

ΤΥΠΟΥ LEINZ (100 TEM/KOYTI) 

KOYTI 12 

36 ZEΛΑΤΙΝΕΣ PVC ΓΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (150 mic παχος) 

100 τεµ/συσκ 

ΣΥΣΚ 3 

37 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΥΡΙΣΤΟ ΤΕΜ 140 

38 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ/ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ, 

ΔΕΤΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 17 Χ 25 

ΤΕΜ 2 

39 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΑΝΑ 

ΦΥΛΛΟ, ΔΕΤΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 17 
Χ 25 

ΤΕΜ 25 

40 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΑΝΑ 

ΦΥΛΛΟ, ΣΠΙΡΑΛ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

17 Χ 25 

ΤΕΜ 2 

41 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΑΝΑ 

ΦΥΛΛΟ ΔΕΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12 Χ 

17 (ΜΙΚΡΟ) 

ΤΕΜ 5 

42 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΑΝΑ 

ΦΥΛΛΟ ΣΠΙΡΑΛ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

12 Χ 17 (ΜΙΚΡΟ) 

ΤΕΜ 12 

43 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΑΝΑ 

ΦΥΛΛΟ ΔΕΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 14 Χ 

21 (ΜΕΣΑΙΟ) 

ΤΕΜ 8 

44 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΑΝΑ 

ΦΥΛΛΟ ΣΠΙΡΑΛ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

14 Χ 21 (ΜΕΣΑΙΟ) 

ΤΕΜ 12 

45 ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 

Χ 40 

ΤΕΜ 22 

46 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 

Χ 40 

ΤΕΜ 1 

47 ΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΓΙΑ CD TEM 252 

48 ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ      

(A4 ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕ 2 ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)          

ΤΕΜ 1 

49 ΚΑΡΜΠΟΝ  ΠΛΑΣΤ. ΧΕΡΙΟΥ 

ΤΥΠΟΥ PELIKAN  

ΤΕΜ 2 

50 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 100 

ΤΕΜ 

ΚΟΥΤΙ 3 

51 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΦΕΛΟΠΙΝΑΚΑ 100 

ΤΕΜ 

ΚΟΥΤΙ 10 

52 ΚΛΑΣΣΕΡ  4/32 TΥΠΟΥ SKAG 

ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ 

ΤΕΜ 200 

53 ΚΛΑΣΣΕΡ  8/32 ΤΥΠΟΥ SKAG 

ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ 

ΤΕΜ 350 

54 ΚΛΑΣΣΕΡ 4/20 ΤΕΜ 15 

55 ΚΛΑΣΣΕΡ 8/20 ΤΕΜ 15 



6 

56 ΚΟΛΛΑ 21 ΓΡ ΤΥΠΟΥ UHU ΣΤΙΚ  ΤΕΜ 63 

57 ΚΟΛΛΑ 17 ΓΡ ΤΥΠΟΥ UHU 

ΡΕΥΣΤΗ 

ΤΕΜ 29 

58 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΜ 20 

59 ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΤΥΠΟΥ CASIO ΤΕΜ 8 

60 ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΤΥΠΟΥ CASIO ΜΕ 
ΡΟΛΛΟ 

ΤΕΜ 3 

61 ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 18 mm 

ΤΥΠΟΥ MAPED 

ΤΕΜ 7 

62 ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜ 30 

63 ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΧΑΡΤ ΜΠΛΕ 

ΤΥΠΟΥ SKAG 28 Χ 33 Χ 10 

ΤΕΜ 30 

64 ΚΟΥΤΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 10cm FIBER ΤΕΜ 170 

65 ΚΟΥΤΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 3cm FIBER ΤΕΜ 20 

66 ΚΟΥΤΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 5cm FIBER ΤΕΜ 125 

67 ΚΟΥΤΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 8cm FIBER ΤΕΜ 275 

68 ΚΟΥΤΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟ 5 cm  TEM 300 

69 ΚΥΒΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜ 110 

70 ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΑ 30 cm TEM 10 

71 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ(ΦΑΡΔΥ) 

ΚΙΛΑ 30 

72 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 10 

73 ΜΑΡΚ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ, ΤΥΠΟΥ 

PILOT, SMALL 0,5 

TEM 55 

74 ΜΑΡΚ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ, ΤΥΠΟΥ 
PILOT, MEDIOUM 0,7 

TEM 40 

75 ΜΑΡΚ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ, ΤΥΠΟΥ 

PILOT, LARGE 1 

TEM 10 

76 ΜΑΡΚ ΥΠΟΓΡΑΜΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 

STAEDTLER 

ΤΕΜ 200 

77 ΜΑΡΚ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ CD TEM 15 

78 ΜΑΡΚ ΧΟΝΤΡΟΙ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦ. 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

ΤΕΜ 50 

79 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ 

ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΔΕΜΑΤΩΝ 

ΤΕΜ 50 

80 ΜΕΛΑΝΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ  ΤΕΜ 90 

81 ΜΠΛΟΚ ΜΙΛΙΜΕΤΡΕ Α4 50 

ΦΥΛΛΩΝ/ΣΥΣΚ 

ΣΥΣΚ 5 

82 ΜΠΛΟΚ ΜΙΛΙΜΕΤΡΕ Α3 50 

ΦΥΛΛΩΝ/ΣΥΣΚ 

ΤΕΜ 2 

83 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ 

ΤΕΜ 84 

84 ΜΟΛΥΒΙΑ 120  ΤΥΠΟΥ NORIS 

STAEDTLER ΜΕ ΣΒΗΣΤΡΑ 

ΤΕΜ 200 

85 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜ 10 

86 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 15 

87 ΜΠΛΟΚ ΡΙΓΕ Α4 ΤΥΠΟΥ 

TOBLOCK 

ΤΕΜ 15 

88 ΜΠΟΓΙΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ 

FABER CASTEL 

ΣΕΤ (12 ΤΕΜ) 1 

89 ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ 

(ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) 

ΤΕΜ 1 

90 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 2Α 

ΠΑΚΕΤΟ 4 ΤΕΜ 

ΠΑΚΕΤΟ 25 

91 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 3Α 

ΠΑΚΕΤΟ 4 ΤΕΜ 

ΠΑΚΕΤΟ 25 

92 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V  ΤΕΜ 10 

93 ΝΤΟΣΙΕ ΕΛΑΣΜΑ 

(ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ) 

ΤΕΜ 450 



7 

94 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜ 55 

95 ΔΙΑΤΡΗΤΗΣ Νο 308 ΤΥΠΟΥ SAX 

ΜΕΣΑΙΟΣ, 20 ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΕΜ 15 

96 ΔΙΑΤΡΗΤΗΣ Νο 128 ΤΥΠΟΥ SAX 
ΜΙΚΡΟΣ, 10 ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΕΜ 3 

97 ΔΙΑΤΡΗΤΗΣ Νο 608 ΤΥΠΟΥ SAX 

ΜΕΓΑΛΟΣ, 40 ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΕΜ 5 

98 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

ΦΕΛΛΟΥ 40χ60 

ΤΕΜ 1 

99 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
ΦΕΛΛΟΥ60χ90 

ΤΕΜ 5 

100 ΡΟΛΛΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 

80 Χ 80 

ΤΕΜ 30 

101 ΣΒΗΣΤΡΑ ΛΕΥΚΗ TYΠΟΥ 

PELEKAN AL 40 ΠΛΑΤΟΣ 4 cm x 1 

cm  

ΤΕΜ 65 

102 ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ POST-IT 

670/5 

ΤΕΜ 315 

103 ΣΕΛΟΤΕΙΠ 15X33 KOYTI 10 TEM KOYTI 10 

104 ΣΕΛΟΤΕΙΠ 19X33 ΤΕΜ 45 

105 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 10ΧΙΛ. ΤΕΜ 20 

106 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 12ΧΙΛ. ΤΕΜ 20 

107 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 14ΧΙΛ. ΤΕΜ 20 

108 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 16ΧΙΛ. ΤΕΜ 20 

109 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 22ΧΙΛ. ΤΕΜ 20 

110 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 28ΧΙΛ. ΤΕΜ 20 

111 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 32ΧΙΛ. ΤΕΜ 20 

112 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 38ΧΙΛ. ΤΕΜ 20 

113 ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ BIC (ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ)  

ΤΕΜ 720 

114 ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ PILOT (ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ)  

TEM 320 

115 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟΥ ΑΠΌ 

ΒΑΣΗ 

ΤΕΜ 12 

116 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΕΜ 5 

117 ΣΥΝΔ ΜΕΤΑΛ Νο 3 ΤΕΜ 20 

118 ΣΥΝΔ ΜΕΤΑΛ Νο 4 ΤΕΜ 210 

119 ΣΥΝΔ ΜΕΤΑΛ Νο 5 ΤΕΜ 110 

120 ΣΥΝΔ ΜΕΤΑΛ Νο 8 ΤΕΜ 150 

121 ΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΚΡΗ 

ΤΥΠΟΥ PARVA ΤΑΝΑΛΙΑ 

ΤΕΜ 8 

122 ΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΣΑΙΑ 

ΤΥΠΟΥ PARVA ΤΑΝΑΛΙΑ 

ΤΕΜ 25 

123 ΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ 
ΤΥΠΟΥ PARVA ΤΑΝΑΛΙΑ 

ΤΕΜ 20 

124 ΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 

(ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) ΓΙΑ 

ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ 23/17 

ΤΕΜ 2 

125 ΣΠΑΓΓΟΣ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΦΑΚΕΛ 

ΠΛΑΣΤ ΧΟΝΔΡΟΣ 100 ΜΕΤΡΑ 

ΤΕΜ 15 

126 ΣΥΡΜ ΣΥΡΑΠΤ 23/17 ΤΥΠΟΥ 

SAX  

ΚΟΥΤΙ 15 

127 ΣΥΡΜ ΣΥΡΑΠΤ 23/8 ΤΥΠΟΥ SAX  ΚΟΥΤΙ 12 

128 ΣΥΡΜΑ ΣΥΡΑΠΤ 23/10 ΚΟΥΤΙ 20 

129 ΣΥΡΜΑ ΣΥΡΑΠΤ 23/13 ΚΟΥΤΙ 5 

130 ΣΥΡΜΑ ΣΥΡΑΠΤ 24/6 1000 ΤΕΜ ΚΟΥΤΙ 150 

131 ΣΥΡΜΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 64 1000 
ΤΕΜ 

ΚΟΥΤΙ 75 
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132 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΑΠΤ Νο 10 
1000 ΤΕΜ 

ΚΟΥΤΙ 50 

133 ΣΦΡΑΓΙΔΑ 1 ΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ 10 

134 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ 10 

135 ΣΦΡΑΓΙΔΑ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ 20 

136 ΣΦΡΑΓΙΔΑ 3 ΓΡΑΜΜΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ 10 

137 ΣΦΡΑΓΙΔΑ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ 12 

138 ΣΦΡΑΓΙΔΑ 5 ΓΡΑΜΜΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ 10 

139 ΣΦΡΑΓΙΔΑ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ 10 

140 ΣΦΡΑΓΙΔΑ 7 ΓΡΑΜΜΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ 12 

141 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1 ΣΕΙΡΑ ΤΕΜ 11 

142 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 2 
ΣΕΙΡΩΝ 

ΤΕΜ 10 

143 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 3 

ΣΕΙΡΩΝ 

ΤΕΜ 11 

144 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 4 

ΣΕΙΡΩΝ  

ΤΕΜ 11 

145 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 5 
ΣΕΙΡΩΝ 

ΤΕΜ 10 

146 ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΕΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜ 3 

147 ΣΕΤ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 

(ΣΟΥΜΕΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ, ΒΑΣΗ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ, 

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ, ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ) 

ΣΕΤ 1 

148 ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ SCOTCH 

(ΑΣΠΡΟ ΧΡΩΜΑ) 

TEM 10 

149 ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΝΚΕΡ,  ΣΥΣΚ 

ΔΙΑΦ 50mm 

ΤΕΜ 85 

150 ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΌ PVC 

(ΔΥΟ ΟΠΩΝ) 

ΠΑΚΕΤΟ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

1 

151 ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΌ PVC 

(ΤΡΙΩΝ ΟΠΩΝ) 

ΠΑΚΕΤΟ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

1 

152 ΤΑΜΠΟΝ No 6 Χ 9 cm ΤΕΜ 10 

153 ΤΑΜΠΟΝ No 7 x 11 cm ΤΕΜ 2 

154 ΤΡΙΓΩΝΑ ΤΥΠΟΥ ILCA, 

40/36/45  

ΤΕΜ 5 

155 ΦΑΚΕΛΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 30 Χ 40 Χ 12 

ΠΑΝΙΝΟ 

ΤΕΜ 620 

156 ΦΑΚΕΛΟ ΛΑΣΤ ΠΛΑΣΤ/ΝΟΣ ΤΕΜ 1350 

157 ΦΑΚΕΛΟ ΛΑΣΤ ΧΡΩΜΑΤΑ 

ΔΙΑΦ/ΠΑΧΟΥΣ 3 ΕΚ 

ΤΕΜ 100 

158 ΦΑΚΕΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ 2500 

159 ΦΑΚΕΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΑΥΤΙΑ 

ΤΕΜ 100 

160 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, Α4 

(23 Χ 33) 

ΤΕΜ 2000 

161 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, 

1/2 Α4 (16 Χ 23) 

ΤΕΜ 1750 

162 ΦΑΚΕΛΛΟΣ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ,ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

ΝΟ 123  

ΤΕΜ 4000 
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163 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α3 
(ΚΑΦΕ 'Η ΛΕΥΚΟ) 

ΤΕΜ 300 

164 ΦΥΛΛΑΔΑ 17 Χ 25 100 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜ 5 

165 ΦΥΛΛΑΔΕΣ 21Χ30 300Φ ΡΙΓΕ ΤΕΜ 3 

166 ΦΥΛΛΑΔΕΣ 25Χ35 150Φ ΡΙΓΕ ΤΕΜ 3 

167 ΧΑΡΑΚΑΣ 30 CM ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΜ 110 

168 ΧΑΡΑΚΑΣ 50 CM ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΜ 5 

169 ΧΑΡΤ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜ/ΝΗΣ 57Χ60 ΤΕΜ 20 

170 ΧΑΡΤΙ PLOTTER 90cm ΤΕΜ 5 

172 ΧΑΡΤΙ PLOTTER  60cm ΤΕΜ 2 

173 ΧΑΡΤΙ PLOTTER 30cm ΤΕΜ 2 

174 ΧΑΡΤΙ ΦΑΞ 210Χ30Χ25 ΤΕΜ 20 

175 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 5,5 Χ 
17,5/2 (ΔΙΦΥΛΛΟ) 

ΧΙΛΙΑΔΑ 1 

176 ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ ΤΕΜ 5 

177 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜ/ΝΗΣ 57 Χ 
60 ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΤΕΜ 23 

178 ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜ 15 

179 ΨΑΛΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜ 18 

180 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ 80 ΛΕΠΤΩΝ ΤΕΜ 150 

 

2)  ΕΝΤΥΠΑ         
    
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 3/ΤΥΠΑ 

- ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΤΕΜ 20 

2 ΑΠΟΔ. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 50Χ2 

(ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟΝ) 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΤΕΜ 2 

3 ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ (160 ΓΡ 

ΧΑΡΤΟΝΙ) Α4 250 ΦΥΛΛΩΝ 

ΠΑΚ 5 

4 ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ (160 ΓΡ 

ΧΑΡΤΟΝΙ) Α3 200 

ΠΑΚ 1 

5 ΕΥΡΕΤ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ No1ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

17 Χ25 cm, 4 ΦΥΛΛΑ ΣΤΟ ΚΆΘΕ 

ΓΡΑΜΜΑ 

ΤΕΜ 8 

6 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 20Χ30 200Φ ΤΕΜ 2 

7 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 20Χ30 100Φ ΤΕΜ 2 

8 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 20Χ30 50Φ ΤΕΜ 9 

9 ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α4, 100 ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΕΜ 10 

10 ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΜ 5 

11 ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΕΜ 5 

12 ΤΕΤΡΑΔΙΟ 50ΦΥΛΛΟ ΤΕΜ 7 

13 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 17Χ25 1 ΘΕΜΑ ΤΕΜ 5 
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3) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ   
    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΧΑΡΤΙ Α4 (80 gr, 210 x 

297 mm) ΤΥΠΟΥ 

XEROX   

ΔΕΣΜΙΔΑ 3500 

2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΧΑΡΤΙ Α4 (80 gr, 210 x 

297 mm) έγχρωµο 

ΤΥΠΟΥ XEROX   

ΔΕΣΜΙΔΑ 8 

3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΧΑΡΤΙ Α3 ΤΥΠΟΥ 

XEROX   

ΔΕΣΜΙΔΑ 100 

 

 

 

 

 

Β’ ΟΜΑΔΑ 

 

1)  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 

& ΦΑΞ    

Α/Α MHXANHMA 
EIΔΟΣ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
nashuatec DSm620 

Aficio 

NRG Toner 

DT42BLK [EDP 

CODE 885095] 
2 

2 Rex Rotary 1318 Aficio 
NRG Toner 

DT34BLK [EDP 

Code 888514] 
8 

3 
Rex Rotary MP 1900 

Aficio  
NRG Toner 

DT42BLK [EDP 

CODE 885095] 
6 

4 
Rex Rotary MP 2000 

Aficio 

5 
Rex Rotary MP 2500 

Aficio 

NRG Toner 

DT2500BLK [EDP 

CODE 841041] 
6 

6 Sharp AR-5320 
Sharp Toner 

Cartridge AR 

016T 
3 



11 

7 
Xerox WorkCenter 

5222 

Xerox Toner 

Cartridge 

106R01306 
4 

Xerox Drum 

Cartridge 

101R00434 
2 

8 Fax brother T104 
brother Refill 

Roll PC-74RF 
2 

9 Fax brother 2840 
brother toner 

TN-2220 
1 

10 Fax Canon L-100 
Canon cartridge 

FX10 
27 

11 Fax Canon L-140 

12 FAX Lexmark X204n 

Black toner 

cartridge 

Χ203Α11 
2 

Photoconductor 

Kit Χ203Η22 
1 

13 
Fax Panasonic KX-

FLM651 

Panasonic KX-

FA83 Cartridge 

Unit 
6 

Panasonic KX-

FA84X Drum 

Unit 
3 

14 
Fax Panasonic KX-

MB2025 

Panasonic KX-

FAT411X Toner 

cartridge 
7 

Panasonic KX-

FAD412X Drum 

Unit 
4 

15 
FAX Rex Rotary 

DSm516pf 

Toner Cartridge 

Type 1275D [EDP 

CODE 412641] 
3 

16 Fax Rex Rotary F110 

Print Cartridge 

SP1000 E  [EDP 

CODE 413196] 
5 17 Fax Rex Rotary F111 

18 
Fax Rex Rotary SP 1000 

SF Aficio 

19 Fax Samsung SF-565PR 
Samsung toner 

SF-D560RA 
5 
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20 Fax Sharp FO-IS115N 

Sharp Toner 

Cartridge FO-

25DC 
4 

Sharp Drum 

Cartridge FO-

25DR 
2 

21 
Fax Xerox Office 

LF8145 
Xerox LC811 5 

 

 

 

2) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  

Α/Α  ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 HP Laserjet 1018 
HP 12A 

(Q2612AD) 
1 

2 HP Laserjet 1300 
HP 13X 

(Q2613X) 
1 

3 HP Laserjet 1320n 
HP 49X  

(Q5949XD) 
2 

4 
HP Laserjet 3390 All-

in-One 

5 HP Laserjet 2420n  
HP 11X 

(Q6511X) 
1 

6 
HP LaserJet 400 

M401dn 

HP 80X 

(CF280XD) 
2 

7 HP Lasejet 5100dtn 
HP 29X 

(C4129X) 
1 

8 HP Laserjet P1005 
HP 35A 

(CB435AD) 
1 

9 HP Laserjet P1009 

10 HP Laserjet P1102 
HP 85A 

(CE285AD) 
2 

11 HP LaserJet P2014 
HP 53X  

(Q7553XD) 
2 

12 HP LaserJet P2015dn 

13 HP Laserjet P2055dn 
HP 05X 

(CE505XD) 
4 

14 HP Laserjet P3005dn 
HP 51X 

(Q7551XD) 
2 

15 HP Laserjet P3015dn 
HP 55X 

(CE255XD) 
2 

16 Lexmark E232 

Black toner 

cartridge 

(24016SE) 

2 

Photoconductor 

Kit (12A8302) 
1 
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17 Lexmark E260dn 

Black toner 

cartridge 

(E260A11E) 

2 

Photoconductor 

Kit (E260X22G) 
1 

18 Lexmark E352dn 

Black toner 

cartridge 

(E352H11E) 

2 

Photoconductor 

Kit (E250X22G) 
1 

19 Lexmark MS312dn 

Black toner 

cartridge 

(51F2H00 ) 

2 

Photoconductor 

Kit (50F0ZA0) 
1 

20 Lexmark MX511de 

Black toner 

cartridge 

(60F2H00) 

1 

Photoconductor 

Kit (50F0Z00) 
1 

21 
Konica Minolta bizhub 

20 

Toner cartridge 

(A32W021) 

TNP-24 

2 

Drun cartridge 

(A32X011) DR-

P01 

1 

22 Samsung SL-M2022 

Toner 

Cartridge MLT-

D111S 

3 

23 Samsung SL-M3325ND 

Toner 

Cartridge MLT-

D204L 

3 

Imaging Unit 

MLT-R204 
1 

24 Samsung ML-4510ND 

Toner 

Cartridge MLT-

D307L 

2 

Imaging Unit 

MLT-R307 
1 

25 Canon IP2600 (inkjet) 

Ink Canon PG-

40 Black 
4 

Ink Canon PG-

41 Color 
5 
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Ο Δήµος σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί  το συµβατικό ποσό της 

ανάθεσης. 

  

Η ανακήρυξη ανάδοχου γίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης της σύµβασης, την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, προβλέπεται η 

κατάθεση µερικών προσφορών. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων- Δηµοσιότητα 

            

1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν  τη διακήρυξη και τη µελέτη  , είτε 

από  το γραφείο προµηθειών του Δήµου  Θέρµης  που βρίσκεται στο 2ο χλµ Θέρµης 

- Τριαδίου , τηλ. 2310 - 478029, Fax 2310-478046 ,όλες τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες ,είτε µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού 

αιτήµατος στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.kolokythas@thermi.gov.gr και κατόπιν 

προηγούµενης τηλεφωνικής συνεννόησης.   Αρµόδιοι υπάλληλοι οι κ.κ. Κυριάκης 

Μιχαήλ &  Κολοκυθάς Αθανάσιος . 

Η διακήρυξη και η περίληψη αυτής θα αναρτηθούν και στον διαδικτυακό τόπο του 

Δήµου Θέρµης (www.thermi.gov.gr). 

Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµερολογιακές 

ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

ΆΡΘΡΟ 5 

Δικαιούµενοι συµµετοχής  

 

1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να 

είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθµό που η υπό 

ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 

Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε 

θέµατα διαδικασιών ανάθεσης Δηµοσίων συµβάσεων.  

και εφόσον όλοι οι παραπάνω(α,β,γ,δ) ασχολούνται µε  εργασίες  σχετικές  µε 

το αντικείµενο του διαγωνισµού.  

2. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως 

ενήµερος της διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα, πλην 

αυτών που ρητά δηλώνει ότι δεν αποδέχεται. Η επιτροπή του διαγωνισµού στην 
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περίπτωση αυτή, µπορεί αιτιολογηµένα να µην αποδεχθεί την προσφορά παρόχου, 

του οποίου οι αντιρρήσεις-επιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις. 

3. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός 

είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες 

των  παρεχόµενων υπηρεσιών  ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης 

µελέτης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό 

 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον συνοπτικό διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την 

προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού και τα εξής δικαιολογητικά: 

 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον συνοπτικό διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την 

προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού και τα εξής δικαιολογητικά: 

 

α) Την κατά το άρθρο 19 εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

 

 β) Το ’’Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης’’ (ΤΕΥΔ), του παραρτήµατος 

της διακήρυξης 

 

   γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 οπού θα δηλώνεται ότι δεν 

έχουν τροποποιήσει στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς τις ζητούµενες από το 

τιµολόγιο προσφοράς περιγραφές ειδών και ποσότητες.  
 

 Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή της    

 συµµετέχουσας επιχείρησης . 

Δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις 

που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη 

 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της περίπτωσης γ, για κάθε οικονοµικό 

φορέα που συµµετέχει στην ένωση.  

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση 

και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης 

της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Γλώσσα  σύνταξης των  παραπάνω δικαιολογητικών η Ελληνική  

 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για συµµετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα 

πρέπει να εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές της χώρας 

εγκατάστασης και να έχουν επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά.  
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Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα  ή 

φωτοαντίγραφα  

 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,όταν αυτά έχουν εκδοθεί από το 

Ελληνικό Δηµόσιο ή φορέων του Δηµόσιου Τοµέα ,αυτά πρέπει να είναι 

ευανάγνωστα 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων  ηµεδαπών  

,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από 

δικηγόρο.  

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,αλλοδαπών εγγράφων  ,αυτά πρέπει 

να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  

 

ΆΡΘΡΟ 7 

Φάκελος προσφοράς 

 

 Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές  

 

7.1. Στον σφραγισµένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία 

γράµµατα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήµου. 

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

Τα περιεχόµενα του φακέλου ορίζονται ως εξής: 

 

7.2. Υποφάκελος µε την ένδειξη ‘’Δικαιολογητικά Συµµετοχής’’ 

Στον  υποφάκελο δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται όλα τα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης µε την σειρά που αυτά 

ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ, ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα 

απώλειάς τους και η εγγύηση συµµετοχής. 

 

7.3. Υποφάκελος µε την ένδειξη ‘’Τεχνική Προσφορά’’ 

Στον υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς οι διαγωνιζόµενοι πρέπει επί ποινή 

αποκλεισµού να υποβάλλουν συµπληρωµένο το έντυπο τεχνικής προσφοράς της 

Υπηρεσίας και Υπ δήλωση συµφωνίας της προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

που προβλέπονται στη µελέτη . Σε περίπτωση που πρoσφερθούν γνήσια είδη στην 

οµάδα Β, θα πρέπει εντός του φακέλου τεχνικής προσφοράς του συµµετέχοντα να 

υπάρχει βεβαίωση του επίσηµου διανοµέα των αναλωσίµων στην Ελλάδα, ότι ο 

συµµετέχων προσφέρει γνήσια είδη της οµάδας Β. 
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Σε περίπτωση που προσφερθούν συµβατά είδη στην οµάδα Β, τότε απαιτείται, επί 

ποινή αποκλεισµού, έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή ενδιάµεσου 

αντιπροσώπου αυτού ότι το εργοστάσιο παραγωγής διαθέτει πιστοποίηση ISO 9231 

ή ισοδύναµη και ότι τα προϊόντα του φέρουν πιστοποιήσεις ποιότητας: DIN 33870 

ή   DIN 33871 ή STMC certification ή ισοδύναµες και να επισυνάπτει ευκρινή 

φωτοαντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Οι 

ξενόγλωσσες προαναφερόµενες πιστοποιήσεις απαιτείται να συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

Η Υ.Δ. θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή της συµµετέχουσας επιχείρησης.  

 

 

 

 

7.4. Υποφάκελος µε την ένδειξη ‘’Οικονοµική Προσφορά’’ 

 Στον υποφάκελο οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται η οικονοµική προσφορά του 

συµµετέχοντα. Η οικονοµική προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, θα είναι συνταγµένη 

στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς της µελέτης.  

 

7.5. Οι υποφάκελοι δικαιολογητικά συµµετοχής ,τεχνικής και οικονοµικής 

προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

7.6. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή 

τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

 

7.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 

είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή 

Διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 

κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει 

αυτήν. H προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 

7.8. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της διακήρυξης, και της µελέτης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά 

του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 

περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους 

της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, ή της 

µελέτης  προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν 

γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση 

ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον 

προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισµού, είτε ενώπιον 

της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σηµεία που ζητήθηκαν. 
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 ΆΡΘΡΟ 8 

Μερικές προσφορές - Αντιπροσφορές – Πλήθος προσφορών -Ισχύς 

Προσφορών 

 

Επιτρέπεται η κατάθεση µερικών προσφορών, ανά οµάδα ειδών της µελέτης.  

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της µιας προσφοράς  εκ µέρους ενός 

διαγωνιζοµένου, η Ε.Δ.Δ. παρουσία όλων των διαγωνιζοµένων θα προβαίνει στην 

ακύρωση των υπεράριθµων προσφορών µε κλήρωση. 

Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή, ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα , για χρονικό 

διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού και θα 

κατατίθενται σε ευρώ επί ποινή αποκλεισµού. 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο δήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους 

διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο 

όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη 

λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης 

για τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της 

προσφοράς του. 

 

ΆΡΘΡΟ 9 

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 

 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην 

Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε 

ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι 

µεταφρασµένα και επικυρωµένα επίσηµα, εκτός από τα επισυναπτόµενα τεχνικά 

φυλλάδια της επιχείρησης . 

 

 

ΆΡΘΡΟ 10 

Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 

 

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την επιτροπή του διαγωνισµού, που 

συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως ορίζει το 

άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη επίδοση της 

προσφοράς του κάθε διαγωνιζόµενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό της 

δηµοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθµός. Αναγράφεται ακόµη στο πρακτικό και η τυχόν 

επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας  του 

διαγωνιζοµένου και η γι αυτό το λόγο µη αποδοχή της προσφοράς.   
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3. Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη  διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της 

παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του 

διαγωνισµού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης 

της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 

4. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δηµόσια η 

συνεδρίαση, αρχίζει από τη επιτροπή του διαγωνισµού η αποσφράγιση των 

εξωτερικών φακέλων µε τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό 

τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να 

εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακήρυξης παρουσία των 

παρισταµένων. 

 

 

 

Αναλυτικότερα γίνονται τα εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά 

το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί 

όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και 

τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται 

σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο 

και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 

από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση. 

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει 

πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές 

και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των 

εγγράφων της σύµβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 

προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα 

έγγραφα της σύµβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 

τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω 

στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

5. Παρέχεται η δυνατότητα στην επιτροπή, να µη προβεί στην ολοκλήρωση της 

διαδικασίας του διαγωνισµού την ίδια ηµέρα (άρθρο 117 ν 4412/2016), αλλά σε 

ηµεροµηνία ή ηµεροµηνίες και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους 
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συµµετέχοντες. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ανακοινώνεται µετά την  δηµόσια  

αποσφράγιση των  φακέλων  της τεχνικής προσφοράς και στη συνέχεια των 

οικονοµικών  προσφορών. 

6. Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας διαβιβάζονται προς έγκριση στην 

Οικονοµική Επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Ανακήρυξη µειοδότη  

 

1. Ανάδοχος της παρεχόµενης εργασίας ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, ανά οµάδα 

ειδών του προϋπολογισµού της µελέτης.  

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ 

τους.  

2. Εναλλακτικές προσφορές  δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

3. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή ή δεν δίδεται ενιαία, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 

γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΆΡΘΡΟ 12 

Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών 

 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα 

έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ΄ αυτά την 

ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα 

µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια 

της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου 

που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 

 

ΆΡΘΡΟ 13 

Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου 

 

 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 

182 της Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους 

κάτω των 15 ετών.  
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ΆΡΘΡΟ 14 

Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή 

της προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει:  

α) Την κατακύρωση της σύµβασης.  

 β) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Ενστάσεις πριν την υπογραφή της σύµβασης 

 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ως εξής: 

 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο Δήµο Θέρµης, µέχρι πέντε (5) 

ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. Για τον 

καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 

δηµοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού. Η 

ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Θέρµης, κατόπιν 

εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας. 

 β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 

φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται 

από την Οικονοµική Επιτροπή, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από την οικονοµική Επιτροπή. 
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2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόµενους λόγους πριν την υπογραφή της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

3. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω θεωρούνται ως 

µη υποβληθείσες. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός ορισµένης προθεσµίας, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 6 της παρούσας, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού.  

 

2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι 

τα ακόλουθα: 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα 

από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-

2016). 

  Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:  

- οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και 

ΕΕ), 

-οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και Ι.Κ.Ε.,  

-ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 

των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), 

-ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών, 

-σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου. 

Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά 

στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία 

από την οποία διέπονται. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του 

αδικήµατος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από 

αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που 

προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται µε 

σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί σε κάθε 

περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των 

καταδικαστικών αποφάσεων. 
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• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει 

εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο για το απασχολούµενο σε αυτούς 

προσωπικό. 

 

• Πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται από τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και 

επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή διαδικασία αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. 

Τα περί εκκαθάρισης και αναγκαστικής εκκαθάρισης δεν ισχύουν για 

ατοµικές επιχειρήσεις. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί έξι (6) 

το πολύ µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

• Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι 

ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις 

υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 

- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους 

οργανισµούς κύριας ασφάλισης,  

- αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 

οργανισµό,  
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- σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι 

ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς 

οργανισµούς, 

- σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την 

εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) καθώς και  εργοδότες  ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής στα 

ασφαλιστικά ταµεία  που από το νόµο είναι υποχρεωµένοι να  καταβάλουν 

εισφορές. 

 

• Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί 

εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 

επαγγελµατικές οργανώσεις, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

 

3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτροπή διαγωνισµού. 

5. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 

σε αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή 

προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των 

λόγων αποκλεισµού ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται. 
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6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της 

σύµβασης. Το αποτέλεσµα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του 

Δήµου και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση για 

έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισµού µπορεί να 

ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτιστεί 

έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

 

Μετά από εισήγηση του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου η Οικονοµική Επιτροπή 

προβαίνει στην κατακύρωση του διαγωνισµού. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λ.π., επί 

αποδείξει.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύµβασης επέρχονται εφόσον κοινοποιηθεί η  απόφαση  κατακύρωσης στον 

προσωρινό ανάδοχο. εφόσον ο τελευταίος υπέβαλε επικαιροποιηµένα τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης  έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Έγγραφη ειδική πρόσκληση  

 

1 Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
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συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης. 

Η πρόσκληση αυτή θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος  

β) Την ποσότητα 

γ) Την τιµή 

δ) Το δήµο για τον οποίο προορίζετε η εργασία . 

ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν 

αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. 

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 

διαγωνισµού.  

ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

2. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση, υποχρεούται να προσέλθει µέσα 

σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης , 

για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής 

εκτέλεσης. 

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται 

σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό ανάδοχο. Στην περίπτωση που η 

πληρωµή στον ανάδοχο προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο 

εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά 

την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

5. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην 

προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Εγγυήσεις 

Εγγύηση Συµµετοχής 

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 675,65 Ευρώ,  

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% επί της προεκτιµώµενης από την υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, 
Το ποσό αυτό αναφέρεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού της 
προµήθειας (χωρίς ΦΠΑ) , εφόσον κάποιος επιθυµεί να καταθέσει προσφορά µόνο για µια 
οµάδα ειδών της προµήθειας (δυνατότητα κατάθεσης µερικών προσφορών) τότε µπορεί να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσοστού 2% επί του προϋπολογισµού µελέτης 
(χωρίς ΦΠΑ), της οµάδας ειδών για την οποία  ενδιαφέρεται να καταθέτει προσφορά. 
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Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος και θα κατατίθεται υπό µορφή 

γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή υπό µορφή εγγυητικής 

επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας 

 

  Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης(Πρέπει να έχει 

τουλάχιστον τετράµηνη ισχύ). 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το 

διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 

εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο  στον οποίο κατακυρώθηκε η 

σύµβαση, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την 

έκδοση απόφασης επ’ αυτών  

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει  η κατακύρωση µερική ή ολική, υποχρεούται να 

καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 
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(5%) επι του συµβατικού προϋπολογισµού (χωρίς Φ.Π.Α.) για το οποίο 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος  

 

  Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης(Πρέπει να έχει 

τουλάχιστον τετράµηνη ισχύ). 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το 

διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 

εγγύησης. 

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι : 

Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, 

της εγγυητικής  καλής εκτέλεσης  ή µε έγγραφη δήλωση του Δήµου ότι εξέλειψε ο 

λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. 

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής θα εγγυηθεί: 

Ότι µε την υπογραφή της σύµβασης οι εργασίες θα ανταποκρίνονται πλήρως προς 

τους όρους των προδιαγραφών, και των τεχνικών χαρακτηριστικών  της προσφοράς. 

H εγγυητική µπορεί να έχει και τη µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων 

3. Εγγύηση προκαταβολής. 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σε ανάδοχο σε κανένα στάδιο 

υλοποίησης της σύµβασης. 

 

Άρθρο 20ο 

Υποβολή δειγµάτων 

Εφ΄ όσον  ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης, κάθε διαγωνιζόµενος µαζί µε την 

προσφορά του υποχρεούται να υποβάλλει πλήρη δείγµατα των υλικών που 
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προσφέρει. Η υποβολή των δειγµάτων αυτών αποσκοπεί στην υποβοήθηση της 

αξιολόγησης των προσφορών και η αποδοχή τους δεν απαλλάσσει, σε καµία 

περίπτωση, τον προσφέροντα από την υποχρέωσή του να παραδώσει υλικά σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 21ο 

Παραλαβή των υλικών  

Η  παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή 

παραλαβής του Δήµου, µετά από µακροσκοπική εξέταση εντός δέκα ηµερών από την 

παράδοση των υλικών. 

  Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα ως άνω είδη σε 

κατάσταση πλήρους λειτουργίας, σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης και 

της προσφοράς. 

 Η παραλαβή θα πραγµατοποιείται από την παραπάνω επιτροπή, αφού αυτή 

βεβαιωθεί ότι τα προς προµήθεια υλικά ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών,  και είναι απολύτως σύµφωνα µε την 

προσφορά του αναδόχου.  

 

 Τα είδη της προµήθειας θα παραλαµβάνονται µακροσκοπικό τρόπο από την 

αρµόδια επιτροπή παραλαβής  και στη συνέχεια θα συντάσσεται οριστικό 

πρωτόκολλο παραλαβής  
 

Άρθρο 22o 

Διάρκεια της σύµβασης - Τόπος & Χρόνος παράδοσης 

Η σύµβαση προµήθειας  θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την  ηµεροµηνία 

υπογραφής της.   

Επιπροσθέτως, ο χρόνος παράδοσης θα µπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί 

αναγκαίο, για ένα τρίµηνο επί πλέον από την ηµεροµηνία λήξης παράδοσης της 

παρούσας προµήθειας, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού ποσού και κατόπιν έγκρισης 

του Δηµοτικού Συµβουλίου υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες. 

 

Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων 

ιδιοτήτων των πωλουµένων ειδών γενικώς και εγγυάται την ανυπαρξία οιουδήποτε 

κρυφού ελαττώµατος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει την υπηρεσία µέσα σε διάστηµα 2 

εργάσιµων ηµερών από το σχετικό αίτηµα του Δήµου (έγγραφη παραγγελία) 

Όλα τα είδη θα  ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβής και θα επιστρέφονται 

εάν δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 

Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδίδει τα προϊόντα καθ’ όλη 

τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου µε δικό του µεταφορικό µέσο στην αποθήκη 

του Δήµου. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια ισχύος της 

σύµβασης µε µέριµνα, µέσα και έξοδα του αναδόχου προµηθευτή.  
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Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τµηµατικής παράδοσης θα προσδιορίζεται από τις 

ανάγκες της υπηρεσίας. 

Ο προµηθευτής οφείλει να παραδίδει τα υλικά τουλάχιστον τρεις ώρες προ του 

τέλους του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήµου και αφού ειδοποιήσει την 

υπηρεσία  µία ηµέρα προ της παράδοσης. 

 Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του ν 

4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 23 

Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύµφωνος µε τα  οριζόµενα στην µελέτη µε α/α  

8/2017  της Δ/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών.  

 

ΆΡΘΡΟ 24 

Απόρριψη παραδοτέου – αντικατάσταση-ποινικές ρήτρες  

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων 

υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση 

του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 

παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 

αυτών µε άλλα, που να είναι, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 

προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη 

λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύµβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται 

σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 ν 4412/2016, λόγω εκπρόθεσµης 

παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 

απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 

συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 

κυρώσεις.  

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε 

αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

 

ΆΡΘΡΟ 25 

Κήρυξη αναδόχου ως  έκπτωτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

Λοιπές εγγυήσεις 

1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι, οι υπηρεσίες  θα 

είναι σύµφωνες  µε τη µελέτη µε α/α 8/2017.  
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2. Ο δήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του ανάδοχου.  

 

ΆΡΘΡΟ 27 

Τρόπος Πληρωµής- Κρατήσεις  

1. Η πληρωµή θα γίνεται  µετά τη λήψη του σχετικού παραστατικού δαπάνης και την 

έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής . Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής 

ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. 

2. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει  από το δήµο εντός  τριάντα (30) ηµερών  µετά 

την υποβολή των σχετικών παραστατικών δαπάνης  από αυτόν.  
3. Στη συµβατική αξία της προµήθειας , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες 
κρατήσεις, οι 
οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 
α) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος  σε ποσοστό 4% 
β)0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων 
Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούµενα είδη βαρύνει τον 
Δήµο. 
γ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας   των πληρωµών των 
σχετικών παραστατικών δαπάνης. 
 

ΆΡΘΡΟ 28 

Άλλες πληροφορίες  

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.4412/2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Δήμος θέρμης] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6112] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Δημοκρατίας 1 θέρμη 57001] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κολοκυθάς Αθανάσιος……] 

- Τηλέφωνο: [2310 478029……] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [s.kolokythas@thermi.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.thermi.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [35111000-5] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [16REQ005435719 2016-11-23] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια γραφικής ύλης, 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτ/κα μηχ/τα και φαξ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [Αρ. 

Πρωτ. Διακήρυξης …………../…..-02-2017] 
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή [   ] 
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των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

[] Ναι [] Όχι 
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καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 
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1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

[] Ναι [] Όχι 
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στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

[] Ναι [] Όχι 
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προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxiii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxviii

, 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
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ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl
: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xliii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

 

[] Ναι [] Όχι 
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εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 
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ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει 

να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
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αναφέρονται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν
xlviii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο 

………………………………………………………………………………... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου 

να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 

στ……………………………………………………………………………... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για 

τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο ¨ Προμήθεια γραφικής ύλης, 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχ/τα και φαξ¨ 

με αριθμό διακήρυξης …………/…..-02-2017 και κωδ. Πρωτ. Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ 

16REQ005435719 2016-11-23. 

Ημερομηνία …../…../….,  τόπος  …………………… 
 
 
 
 
Υπογραφή 
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. 
                                                           i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. iii 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:Πολύ μικρή επιχείρηση:Πολύ μικρή επιχείρηση:Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 δεν υπερβαίνει τα 2 δεν υπερβαίνει τα 2 δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώεκατομμύρια ευρώεκατομμύρια ευρώεκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση:Μικρή επιχείρηση:Μικρή επιχείρηση:Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώευρώευρώευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένουςαπασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένουςαπασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένουςαπασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν ετήσιος κύκλος εργασιών δεν ετήσιος κύκλος εργασιών δεν ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρυπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρυπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρυπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώώώώ και/ήκαι/ήκαι/ήκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώεκατομμύρια ευρώεκατομμύρια ευρώεκατομμύρια ευρώ. iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. vii  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.” viii 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.  
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                                                                                                                                                                                     ix 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). x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. xi 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. 3560/2007ν. 3560/2007ν. 3560/2007ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), (ΦΕΚ 103/Α), (ΦΕΚ 103/Α), (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). xii 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. xiii 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. xiv 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”. xv 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.". xvi 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 ) xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xx 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 
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                                                                                                                                                                                     την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  xxii 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).  xxiii 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 αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 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  xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.... xxx Πρβλ άρθρο 48. xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) xxxii 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. xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετικστη σχετικστη σχετικστη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της ή διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της ή διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της ή διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. . . .  xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούνζητούνζητούνζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουνεπιτρέπουνεπιτρέπουνεπιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνειυπερβαίνειυπερβαίνειυπερβαίνει τα πέντε έτη. xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούνζητούνζητούνζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουνεπιτρέπουνεπιτρέπουνεπιτρέπουν την τεκμηρίωση 
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                                                                                                                                                                                     εμπειρίας που υπερβαίνειυπερβαίνειυπερβαίνειυπερβαίνει τα τρία έτη. xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοιόλοιόλοιόλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. xli 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. xlii 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. xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έέέέχειχειχειχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας καικαικαικαι στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 xlviii 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.   
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