
1 

 

 

 

                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & 
Προμηθειών  
Δ/νση: Λεωφόρος Πασσαρώνας 1, 
Ελεούσα, 
 Τ.Κ 45445, Ιωάννινα 

 
 
 
                                

 
 
 
 
 
 
  

    
 
                   Ελεούσα, 20.12.2019 
                   Αρ. Πρωτ.: 23184 

 
 

 

 

 
 

 

 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια 
γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και 
υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

 
 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 39.344,26 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) 





2 

 

Περιεχόμενα 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ .......................................................................................................................... 3 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ .............................................................................................................. 3 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................... 4 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ........................................................................................................................................... 4 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ........................................................................... 6 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ............................................................................................................................................... 6 
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ................................................................................................. 6 
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .................................................................................................................................... 8 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης .......................................................................................................................... 8 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ............................................................................. 8 
2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων .......................................................................................................................... 8 
2.1.4 Γλώσσα .................................................................................................................................................. 8 
2.1.5 Εγγυήσεις ............................................................................................................................................... 9 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.......................................................................................11 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ...........................................................................................................................11 
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού ...............................................................................................................................11 
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας....................................................................15 
2.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια .......................................................................................15 
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ...................................................................................................15 
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ........................................15 

2.2.7 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών.................................................................................. 15 
2.2.8 Αποδεικτικά μέσα ............................................................................................................................................. 17 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ .......................................................................................................................................21 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ................................................................................................................................21 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................21 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών .......................................................................................................21 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών .............................................................................................21 
2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» ......................................23 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών .......................................................................................................................................................23 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών .............................................................................................................24 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών ...............................................................................................................24 

3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................................................................................25 
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών ....................................................................................................................25 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ........................................................................................................................25 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...................26 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....................................................................................................................27 
3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ....................................................................................................................................................28 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ...................................................................................................................................28 
4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ .....................................................................................................................................................29 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ .................................................................................................29 
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................................29 
4.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ...................................................................................................30 
4.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ....................................................................................................30 
5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .......................................................................................................................................31 
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ .............................................................................................31 
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................32 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ..........................................................................................................................32 
6.1  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................34 
6.2  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................................34 
6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................34 
6.4  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .........................................................................................................35 
6.5  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ..........................................................................................35 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................37 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΥΔ .............................................................................................................................................72 





3 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Πασσαρώνας,  1 

Πόλη Ελεούσα Ιωαννίνων 
Ταχυδρομικός Κωδικός 45445 
Τηλέφωνο 26533 60000 - 26533 60007 
Φαξ 26510 62794 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  www.zitsa.gov.gr. 
Αρμόδιος για πληροφορίες Ζώης Γαλατάς 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.zitsa.gov.gr. 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική  
αναθέτουσα αρχή και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον Υποτομέα Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ βαθμού). 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.  
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες , η ανάπτυξη και η 
συνεχής βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 
 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης1 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Ζίτσας .Η δαπάνη για την εν σύμβαση 
βαρύνει τους με Κ.Α.: 10.6612, 10.6613 & 10.6614 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2019 & 2020  του Φορέα.  
 
Πιο αναλυτικά: 

Η δαπάνη για την σύμβαση θα καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς του οικονομικού έτους 2019 & 2020 
του Δήμου Ζίτσας ανά κωδικό, όπως αναλύονται παρακάτω: 

 

                                                             
1 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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Κ.Α. Τίτλος Αρ. δέσμευσης  2019 2020 

10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείου 

743 44,10 7.000,00 

10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανο-
γράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

600,16 31.000,00 

10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου   700,00 
Σύνολο 644,26 38.700,00 

Γενικό Σύνολο 39.344,26 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και 
υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» όπως περιγράφεται στις 2/2019 & 8/2019 τεχνικές 
προδιαγραφές - μελέτες που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 

      Η προμήθεια περιλαμβάνει  τρία (3)επιμέρους τμήματα: 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ποσά σε ευρώ) 

ΦΠΑ 

24% 

(ποσά σε 
ευρώ) 

Εγγυητική 
επιστολή 

συμμετοχής 

(ποσά σε 
ευρώ) 

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

 
6.245,24 1.498,86 124,90 

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΟΝΕΡ 18.151,50 € 4.356,36 € 363,03 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ & 
PLOTTER 7.332,50  1.759,80  146,65 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 30192700-8, 30199000-0, 30125110-5. 

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 39.344,26 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 31.729,24). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές για ένα, ή και για όλα τα τμήματα (Α΄, 
Β΄ & Γ΄), ωστόσο, για το σύνολο των ειδών, κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις 
μελέτες.  

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας Ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς 
ολόκληρης της Ομάδα 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  της τιμής.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση», 2 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «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. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

Επίσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 
 την υποβολή του πρωτογενούς αιτήματος (Δήμος Ζίτσας), στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμούς (ΑΔΑΜ: 

19REQ006062712 2019-12-18). 

 την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΕΑΔ 743/22941/18-12-2019), για την προμήθεια των υλικών του 
διαγωνισμού3 (Α.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου), 

 το εγκεκριμένο Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ006062729 2019-12-18) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: 9ΗΤ8ΩΡΓ-ΛΒΨ).  

 της με αρ. 358/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 7ΖΘΙΩΡΓ-ΔΚ8): α) περί καθορισμού 
όρων διαγωνισμού, έγκρισης τευχών δημοπράτησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών 
προδιαγραφών για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών 

                                                             
2 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
3 Πρβλ άρθρα 66, 67 του ν. 4270/2014 και τα στοιχεία που προβλέπονται από το π.δ. 80/2016 
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μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» β) ορισμού της επιτροπής Διαγωνισμού γ) περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης της προμήθειας των υλικών του διαγωνισμού. 

 την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων για το έτος 2019  και την υποχρέωση δέσμευσης των 
αντίστοιχων πιστώσεων για το έτος 2020 στον προϋπολογισμό του Δήμου, συνολικού πόσου 39.344,26 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 την με αριθμό 2/2019 μελέτη του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας & την με αριθμό 8/2019 μελέτη του Τμήματος 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/01/2020 και ώρα 15:00μ.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως σε όσους οικονομικούς 
φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν 
και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί 
και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

 

1.6 Δημοσιότητα 
Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) 4.  

Η περίληψη της διακηρύξεως δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της 
έδρας του νομού.  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο 
και εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):  www.zitsa.gr,  στη διαδρομή : Προκηρύξεις.   

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
                                                             
4 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654. 
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συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους5  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                             
5 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
2.  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, μελέτες 5/2019 και 08/2019 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία 
της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 08:30 π.μ. -16:30 μ.μ. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε 10 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την 
αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της 
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών 
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών.  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών6. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση.]7 

                                                             
6 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
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Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)8.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 9.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.10  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα11. 

2.1.5 Εγγυήσεις12 
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 
(Α΄13)13 που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές 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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  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 
                                                                                                                                                                                                          
7 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. 

8 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

9 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
10      Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση  αβ του άρθρου 43 

του ν. 4605/2019.  
11 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
12 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
13       Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017)., καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) 
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κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών14, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 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.  

2.1.6 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ορίζεται σε 
ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης από την υπηρεσία χωρίς το Φ.Π.Α. και είναι 634,58 € 
(αφορά συμμετέχοντες που λαμβάνουν μέρος και υποβάλλουν προσφορές για τα τρία ΤΜΗΜΑΤΑ  Α΄, Β΄ & 
Γ΄ €) ή εγγυητική επιστολή που εκδίδεται για ένα επιμέρους τμήμα: Α΄= 124,90 € ή Β΄= 363,03 € ή Γ= 
146,65 €. Αναλυτικά: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 2%  

ΤΜΗΜΑ  Α': ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ & ενενήντα λεπτά 
(124,90 €)  

ΤΜΗΜΑ Β': ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (Τόνερ) 

Τριακόσια εξήντα τρία ευρώ και τρία λεπτά 
(363,03 €)  

ΤΜΗΜΑ Γ' : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) 

Εκατό σαράντα έξι ευρώ & εξήντα πέντε λεπτά 
(146,65 €)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ:  Εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ & πενήντα οκτώ 
λεπτά (634,58 €) 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 20  της παρούσας, ήτοι μέχρι πέντε μήνες μέχρι 07/06/2020 άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α)την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών.  

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

                                                             
14 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή15 για την υποβολή προσφοράς16.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.17   

Τέλος, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα συμμετοχής σε 
ορισμένους φορείς και για συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
110 ν.4412/2016 ] 

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού18  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη19 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

                                                             
15 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
16 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

17 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
18 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
19  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου20. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 21 

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   
                                                             
20 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.   

4497/2017. 
21 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην 
υπόθεση C-124/2017, Vossloh, ιδίως σκέψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019 
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν 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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους22.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 23 

2.2.2.3  

2.2.2.4. Αποκλείεται24 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201625,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας26,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

                                                             
22 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

23       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
24 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.8 

25 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

26 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.8.  
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,  

(στ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.2 της παρούσας,  

(ζ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ζ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 27 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.2.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.2.6. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ)28 και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 29. 

2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

                                                             
27 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίσης, 

πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 
Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017 

28        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
29 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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Κριτήρια Επιλογής30  

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας31  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.  

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω 
οργανισμού32   ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με 
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία 33  

2.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης34  
Όλα τα υλικά απαιτείται να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα 
με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ασφαλής και ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του 
Δήμου. 

                                                             
30 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

31 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
32      Πρβλ. άρθρο 75 παρ 2 ν.4412/2016 
33 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
34 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 
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Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει τα 
προσφερόμενα υλικά. Τα προσφερόμενα είδη θα προέρχονται από εργοστάσια που έχουν διαδικασίες 
παραγωγής τυποποιημένες κατά το πρότυπο ISO 9001.  

Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

2.2.7 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΤΕΥΔ35 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)36. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.37 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.2.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.38 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

                                                             
35 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  

36   Το ΤΕΥΔ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα 
«Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για 
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών (Β' 3698/2016) 
Aπό τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η 
χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς 
φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-
odhgiwn 

37        Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019. 
38 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
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2.2.8 Αποδεικτικά μέσα3940 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201641. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν42. 

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα των παραγράφων Β1 έως Β8 της παρούσας υποβάλλονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί 
να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους . 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών43. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά44: 

                                                             
39 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, 
τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα  

40       Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) 
έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ 

41 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
42 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
43       Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019 
44 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
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α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του45. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.246 και 2.2.2.447 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής 
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του48  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων49 

 

                                                                                                                                                                                                          
 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
45  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019 
46 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

47 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
48    Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019 
49  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του50, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση 
του πιστοποιητικού.51 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2 Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.52 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

                                                             
50  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019 
51  Πρβλ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46, περ. α’ του ν. 4605/2019 
52 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους53,  εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Β.4. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εν ισχύ 
πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.54 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο, και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους55 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

                                                             
53  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 

4605/2019 
54 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

55 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης56 της Σύμβασης57 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
μόνο τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα  Ι της Διακήρυξης, για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής58. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, 

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΠΑΣΣΑΡΩΝΑΣ 1, 45445 

είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΠΑΣΣΑΡΩΝΑΣ 1, 45445 

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΑΣ 1, 45445 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 
                                                             
56 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 

86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές 
που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου 
να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν 
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). 
Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

57 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

58 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά  

του ………  

για τις Υπηρεσίες: « ………………. »  

με αναθέτουσα αρχή …….  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …/…./20…... 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η 
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος,  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία  
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή 
που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε  περίπτωση φυσικού προσώπου),   

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 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. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα59, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

                                                             
59 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης 
της προκήρυξης της σύμβασης [περίληψης διακήρυξης] στο ΚΗΜΔΗΣ)60. 

 2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη 
μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι της 
Διακήρυξης. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ήτοι 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών.  

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€). 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης61. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή62 στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της 
παρούσας διακήρυξης.  

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή 
στην οικονομική του προσφορά. 
                                                             
60  Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 ημερών που αναγράφεται 
στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφής της ΥΔ και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την συνολική 
προθεσμία υποβολής των προσφορών με την έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την 
προσφορά τους οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία 

61 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
62 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών63   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων 
(4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.64 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών65 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,66  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

                                                             
63 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
64  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019 
65 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
66 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού67, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της 
παρούσης (η ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως 
φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και 
σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα  και ώρα, ή μετά τη λήξη της 
παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους 
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 
εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό 
και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 

                                                             
67  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019 
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τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών 
προσφορών. 

γ) Με την ολοκλήρωση διαδικασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία68 
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών 
προσφορών.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την 
παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση 
είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα 
χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων 
ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές69.   

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους 
προσφέροντες70 μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.  
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου71 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών 72 από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης73 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6  αυτής. 

Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 

                                                             
68 Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών 

μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (παρ. 4 του άρθρου 117)  
69 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
70 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
71 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
72 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. α του ν. 4605/19 
73 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών.74 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.4412/2016 αίτημα προς το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις 
περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και 
της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά75  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 - 2.2.6 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού, από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω.76Η Επιτροπή του Διαγωνισμού στη συνέχεια το διαβιβάζει στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, , σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  
                                                             
74  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019 
75  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019 
76  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του ν. 4605/19 
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί 
αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 
του ν.4412/2019. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν.4412/2016 για 
τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. .  

 3.4 Ενστάσεις  
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία 
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,  η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 
ανωτέρω προθεσμιών 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 ή μερικώς δεκτή 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.77  
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή 
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα 
στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. 
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική 
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

                                                             
77 Πρβλ. άρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις   
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα... της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.78 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της [ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι 
διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά] μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

   
  

                                                             
78 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της79  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.    

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης80  
4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                             
79  βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
80 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/201681, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας  στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α)κράτηση  0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων82  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201683 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)84  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας, επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος85 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

                                                             
81 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  

82 Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
83 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

84 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

85 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.86 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων87   
 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), καθώς και κατ’ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης 
ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται 
ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 
 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

                                                             
86  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019 
87 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
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και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201688 . Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                                                             
88 Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
υπηρεσία, η οποία και θα εισηγείται σχετικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

6.2  Διάρκεια σύμβασης89  
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Στο χρονικό 
αυτό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για την οριστική παραλαβή των 
παραδοτέων.  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου90. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος91  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης 

6.3.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 
παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους που ακολουθούν. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4.Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

                                                             
89 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 
90 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν 

παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
91 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν.4412/2016. 

 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου/των υπηρεσιών από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής με 
αποδοχή του ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016 με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής 
και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων92.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση93  
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 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 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, 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 διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης - Υποκατάσταση αναδόχου  
 

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

                                                             
92 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010 
93 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
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6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)94. 

                                                             
94  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο 

«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη 

ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.5.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε 
περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ                       
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                       Μελέτη 2/2019 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
& Προμηθειών  
Δ/νση: Λεωφόρος Πασσαρώνας 1, 
Ελεούσα, Τ.Κ 45445, Ιωάννινα      

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

 

«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου» 
 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.744,10 € 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 6.245,24  € 

Φ.Π.Α. 24%   : 1.498,86 € 

ΣΥΝΟΛΟ     : 7.744,10 €    

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική έκθεση 
2. Προϋπολογισμός 
3. Τεχνικές Προδιαγραφές 
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & 
Προμηθειών  
  

  
 

 
 

«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείου» 

Προϋπολογισμού:  7.744,10 ευρώ 

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου, ώστε να 
καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου, για το έτος 2019 & 2020. CPV: 30192700-8 

Τα παραπάνω είδη θα παραδίδονται τμηματικά στην υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης και στον τόπο 
που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο διαχείρισης της προμήθειας.  

Η παραλαβή των ειδών  θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία θα ελέγχει αν τα 
προς παραλαβή είδη είναι τα ενδεδειγμένα, σύμφωνα με το δείγμα που θα προσκομίσει ο 
ενδιαφερόμενος την ημέρα του διαγωνισμού. 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για ένα 
έτος, και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους 2020. 

Τα προμηθευόμενα είδη που περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή, θα πρέπει να είναι 
άριστης ποιότητας, είδη τα οποία ύστερα από συνεχή χρήση έχουν αποδειχθεί λειτουργικά και 
αντοχής στο χρόνο.  

Ύστερα από έλεγχο που έγινε στις τιμές του ελεύθερου εμπορίου τοποθετήθηκαν οι τιμές στον 
προϋπολογισμό. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου, 
θα βαρύνει τους Κ.Α. 10-6612 και 10-6614 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 & 
2020, στους οποίους και έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις. 

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 34 του Ν.4484/17 «Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται 
να βαρύνουν, είτε τμηματικά, είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του ενός 
εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ . 

Σωρευτικά ανά Κ.Α.Ε. κάθε ειδικού φορέα του Τακτικού Προϋπολογισμού, απαιτείται προηγούμενη 
απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών. 

Ειδικά, για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που 
συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η έγκριση παρέχεται με την απόφαση του 
από το νόμο οριζόμενου αρμόδιου οργάνου τους, με την οποία αναλαμβάνεται έκαστη υποχρέωση 
τέτοιου είδους. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία 
Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.»  
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Στο άρθρο 3 περίπτ. γ του Π.∆. 80/2016 το οποίο έχει εφαρμογή από 1-1-2017, ορίζεται ότι η απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο 
η πραγματοποίηση δαπανών, περιλαμβάνει απαραίτητα, μεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής 
επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισμό του φορέα, καθώς και την κατανομή αυτής κατ' έτος 
σε περίπτωση τμηματικής πραγματοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.  

Συνεπώς στις περιπτώσεις τμηματικής πραγματοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός 
οικονομικά έτη στην ανάληψη υποχρέωσης περιλαμβάνονται το ύψος της απαιτούμενης συνολικής 
δαπάνης (αριθμητικώς και ολογράφως) και, αν πρόκειται για πολυετείς υποχρεώσεις, την κατανομή της 
στο τρέχον και στα επόμενα οικονομικά έτη.  

Σύμφωνα με το εδάφιο Δ. παρ. 6 του Υπ. Οικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014 σε περιπτώσεις πολυετών 
συμβάσεων ή άλλων υποχρεώσεων, για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσμευθεί μόνο το ποσό που 
αφορά τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά συνέπεια, σε αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συμβάσεις θα 
πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε η κατανομή των δεσμεύσεων ανά έτος να ανταποκρίνεται 
στην πραγματική ροή των πληρωμών που θα διενεργηθούν και να μη γίνεται άσκοπη δέσμευση στην 
εναπομείνασα πίστωση του έτους. 

Δηλαδή, στις περιπτώσεις τμηματικής πραγματοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός 
οικονομικά έτη στην ανάληψη υποχρέωσης περιλαμβάνονται το ύψος της απαιτούμενης συνολικής 
δαπάνης (αριθμητικώς και ολογράφως) και, αν πρόκειται για πολυετείς υποχρεώσεις, την κατανομή της 
στο τρέχον και στα επόμενα οικονομικά έτη (βλ. και Ζ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΑΞΗ 111/2012, Ελ. Συν. Κλιμ. Ζ΄ Πράξη 
5/2014). 

Ο Δήμος Ζίτσας κατόπιν του αιτήματος του αρμόδιου Τμήματος, πρέπει να προβεί στη σύναψη ετήσιας 
σύμβασης προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών μηχανογράφησης 
και πολλαπλών εκτυπώσεων. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Δήμου Ζίτσας, 
από ίδιους πόρους του Δήμου. 

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 10-6612 & 10-6614, σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 & 2020 του Φορέα. 

Πιο αναλυτικά: 

Η δαπάνη για την σύμβαση θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό  του οικονομικού έτους 2019 & 2020 του 
Δήμου Ζίτσας ανά κωδικό, όπως αναλύονται παρακάτω: 

 

Κ.Α. Τίτλος Αρ. δέσμευσης  2019 2020 

10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείου 

743 44,10 7.000,00 

10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου   700,00 
Σύνολο 44,10 7.700,00 

Γενικό Σύνολο 7.744,10 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
Η προµήθεια θα διενεργηθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής 
(χαµηλότερη τιµή) και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
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α). Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµη-
θειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και ιδίως των 
άρθρων 116 και 117. 
β). Το Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 

γ). Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω, εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται 
στην κωδικοποίηση), και τις λοιπές διατάξεις που θα αναφερθούν ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα «συμβατικά τεύχη» της προμήθειας και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη (Νόμος, 
Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την αναφερόμενη προμήθεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Πιστοποίηση υλικών 
Όλα τα υλικά απαιτείται να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο 
κατασκευαστή, προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ασφαλής και ομαλή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του Δήμου. 
Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει τα 
προσφερόμενα υλικά. Τα προσφερόμενα είδη θα προέρχονται από εργοστάσια που έχουν 
διαδικασίες παραγωγής τυποποιημένες κατά το πρότυπο ISO 9001.  

Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Τιµές προσφορών 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν οικονοµική προσφορά για ένα ή περισσότερα 
«τμήμα», για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «τμήματος». 

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «τμήματος» επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της 
προσφοράς ολόκληρης του «τμήματος». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το σύνολο του 
προϋπολογισµού της κάθε «τμήματος». 
Παρέχεται η δυνατότητα σε κάποια είδη η προσφερόµενη τιµή να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή, 
όµως δεν µπορεί η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο κάθε τμήματος να υπερβαίνει την συνολική 
ενδεικτική τιµή του αντίστοιχου τμήματος η οποία προκύπτει από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό 
της µελέτης. ∆εν επιτρέπεται η οποιαδήποτε µεταβολή των τιµών  από τις προσφερόµενες τιµές. 
Θεωρήθηκε 

Ελεούσα, 28/05/2019 
               Ο Συντάξας                                            Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

                Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                        Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 

                Ζώης Γαλατάς                                               Βασιλική Ζέρβα 

 

 





41 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ 

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ (Μ.Μ.) 

ΤΕΜ 
ΠΟΣΟ 

ΑΝΑ Μ.Μ. 
ΣΕ € 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €  

1 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ROMA PRIMULA 12//ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA FIXA 
12  24/6 

Τεμ. 8 3,62 € 28,96 € 

2 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
PARVA//ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 64  ROMA 6 Τεμ. 8 2,33 € 18,64 € 

3 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ//ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΓΑΣ S24 ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΩΣ 240ΦΥΛΛΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ TURIKAN 

Τεμ. 2 16,00 € 32,00 € 

4 
ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΔΥΟ ΤΡΥΠΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 
(Δυνατότητα διάτρησης σε : Φύλλα 
30//Διακορευτής O1S 30Φ (2108) 

Τεμ. 5 2,75 € 13,75 € 

5 
ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΔΥΟ ΤΡΥΠΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 
(Δυνατότητα διάτρησης σε : Φύλλα 
20//Διακορευτής O1S 25Φ (2130P) 

Τεμ. 8 2,24 € 17,92 € 

6 
ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΔΥΟ ΤΡΥΠΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 
(Δυνατότητα διάτρησης σε : Φύλλα 
65//Διακορευτής Rapesco 865-P2 65Φ 

Τεμ. 2 18,93 € 37,86 € 

7 AΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ 
ROMA//ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ O1S (4323) Τεμ. 5 0,70 € 3,50 € 

8 
AΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ 
ΜΙΚΡΟ(ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ)//ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΝΙ 
O1S (4333) 

Τεμ. 10 0,25 € 2,50 € 

9 ΨΑΛΙΔΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 18cm//ΨΑΛΙΔΙ  
SUNNY 18εκ. (41021) Τεμ. 10 0,34 € 3,40 € 

10 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 13,2cm//METRON 
ΒΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ Σ/Π(ΣΕΛΟΤΕΙΠ) 33΄ 13.2cm Τεμ. 5 1,68 € 8,40 € 

11 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΑΝΚΟ ΡΟΛΕΡ ΤΥΠΟΥ 
PILOT 4mX6m//PILOT ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
WHITE LINE RT 4mm x 6m . BEGREEN 

Τεμ. 150 2,10 € 315,00 € 

12 ΜΠΛΑΝΚΟ ΠΙΝΕΛΟ ΤΥΠΟΥ 
PELIKAN//ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ EDIGS 20ML Τεμ. 10 0,30 € 3,00 € 

13 ΜΠΛΑΝΚΟ ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ PENTEL//DELI 
ΔΙΟΡΘΒΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ 7ml Τεμ. 25 0,39 € 9,75 € 

14 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΟΛΕΡ ΤΥΠΟΥ PILOT 
4mm//PILOT ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ WHITE LINE 
RT 4mm x 6m ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  

Τεμ. 150 1,28 € 192,00 € 

15 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΙΩΝ (Νο 5) ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ//ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ROMACLIP Νο5 
100ΤΕΜ 

Τεμ. 40 0,35 € 14,00 € 
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16 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΙΩΝ (Νο 4) ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ//ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 4 
DELTA.Ανοξείδωτοι μεταλλικοί συνδετήρες σε 
συσκευασία 100 τεμαχίων 40mm 

Τεμ. 100 0,17 € 17,00 € 

17 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΙΩΝ (Νο 3) ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ//ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 3 
DELTA.Ανοξείδωτοι μεταλλικοί συνδετήρες σε 
συσκευασία 100 τεμαχίων 32mm 

Τεμ. 150 0,16 € 24,00 € 

18 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΙΩΝ (Νο 7 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ//ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 7 DELTA 
182.Ανοξείδωτοι μεταλλικοί συνδετήρες 
μέγεθος: No 7 

Τεμ. 25 0,37 € 9,25 € 

19 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΙΩΝ (Νο 2 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ//ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 
2DELTA.Ανοξείδωτοι μεταλλικοί συνδετήρες 
σε συσκευασία 100 τεμαχίων 28mm 

Τεμ. 50 0,15 € 7,50 € 

20 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Νο. 24/6 (ΚΟΥΤΙ 
ΤΩΝ 1000 ΤΕΜ.)ΑΣΗΜΙ-ΧΡΥΣΑ//ΣΥΡΜΑΤΑ 
SUNLIT 24/6 1000ΤΕΜ 

Τεμ. 150 0,16 € 24,00 € 

21 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 
2000064//ΣΥΡΜΑΤΑ SUNLIT Νο64 (Νο11) 
2000ΤΕΜ 

Τεμ. 150 0,21 € 31,50 € 

22 

ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Νο. 23/8 ΑΣΗΜΙ-
ΧΡΥΣΑ(ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 
2000ΤΕΜ.)//ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 
MAESTRI 128 (24/8) 

Τεμ. 20 0,86 € 17,20 € 

23 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 10//METRON 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο10 ΤΕΜ.1000) Τεμ. 4 0,12 € 0,48 € 

24 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (50γρ.)//DELI 
ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 50gr Τεμ. 2 0,37 € 0,74 € 

25 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 11,4Χ23 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 500ΤΕΜ.//METRON 
ΦΑΚΕΛΟΙ 11.4x23 90gr ΛΕΥΚΟΙ ΚΑΡΡΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 500Τ 

Τεμ. 10 7,16 € 71,60 € 

26 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ - ΛΕΥΚΟΣ Α4//METRON 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 23x32 ΚΙΤΡΙΝΟΙ-ΛΕΥΚΟΙ 
90gr ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

Τεμ. 999 0,04 € 39,96 € 

27 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ -ΛΕΥΚΟΣ 1 /2  
Α4//METRON ΦΑΚΕΛΟΙ 16.2x23 90gr ΛΕΥΚΟΙ 
ΚΑΡΡΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

Τεμ. 1000 0,02 € 20,00 € 

28 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ -ΚΙΤΡΙΝΟΣ 16Χ23//METRON 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 16x23 90gr ΚΑΦΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

Τεμ. 500 0,02 € 10,00 € 

29 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ -ΚΙΤΡΙΝΟΣ 25X35, 
8//ΜΕΤΡΟΝ ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 25x35 90gr 
ΚΑΦΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

Τεμ. 200 0,05 € 10,00 € 
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30 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ -ΚΙΤΡΙΝΟΣ 
22,9X32,4//METRON ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 
23x32 ΚΙΤΡΙΝΟΙ-ΛΕΥΚΟΙ 90gr ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

Τεμ. 208 0,04 € 8,32 € 

31 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ-ΛΕΥΚΟΣ Α3//ΣΑΚΟΥΛΑ 
ΚΟΤΣΩΝΗΣ 31Χ41 100ΓΡ ΚΡΑΦΤ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

Τεμ. 500 0,07 € 35,00 € 

32 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑ ΤΩΝ 500 
ΦΥΛΛΩΝ 90x90mm//ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ 
ΛΕΥΚΑ90Χ90ΜΜ 

Τεμ. 80 0,53 € 42,40 € 

33 
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 75Χ75 mm. 
των100ΦΥΛΛΩΝ //ΑΥΤΟΚΟΛ ΧΑΡΤΑΚΙΑ INFO 
5654-01 75X75 100Φ ΚΙΤΡΙΝΑ 

Τεμ. 120 0,17 € 20,40 € 

34 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 
51Χ38(3ΤΕΜ.) 100ΦΥΛΛΩΝ//STICK'N ΧΑΡΤΙΑ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 38x50mm 100Φ. ΚΙΤΡΙΝΟ 3 

Τεμ. 80 0,34 € 27,20 € 

35 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 
127Χ75 100ΦΥΛΛΩΝ//STICK'N ΧΑΡΤΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 127x76mm 
100Φ.  

Τεμ. 80 0,40 € 32,00 € 

36 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 1,5 V 
ΑΑΑ(ΤΕΤΡΑΔΑ)//TOSHIBA ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR 03 
(AAA) ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 4Τ 

Τεμ. 60 0,90 € 54,00 € 

37 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 1,5 V 
ΑΑ(6τεμ.)//TOSHIBA ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR 06 (AA) 
ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 4Τ 

Τεμ. 30 0,90 € 27,00 € 

38 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ//KEYROAD ΞΥΣΤΡΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΗ MEMORY PRECIOUS Τεμ. 20 0,15 € 3,00 € 

39 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΔΙΧΡΩΜΗ//ΓΟΜΑ ELITE ΜΠΛΕ-
ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΥΠΟΥ BR40 Τεμ. 20 0,11 € 2,20 € 

40 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΛΕΥΚΗ//ΓΟΜΑ 
BEIFA A+ 232 ΛΕΥΚΗ Τεμ. 20 0,10 € 2,00 € 

41 Μελάνι για ταμπόν σφραγίδων(ΜΑΥΡΗ-
ΜΠΛΕ)30ml//METRON ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ 30cc  Τεμ. 15 0,28 € 4,20 € 

42 
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ//ARTIGLIO ΛΑΣΤΙΧΑ 
ΣΑΚΟΥΛΑ 42-121mm 1000gr 

Τεμ. 2 4,62 € 9,24 € 

43 ΜΟΛΥΒΙ ΤΥΠΟΥ STAEDTLER NORIS HB ΜΕ 
ΓΟΜΑ//DELI ΜΟΛΥΒΙ ΡΙΓΕ ΜΕ ΓΟΜΑ Τεμ. 60 0,11 € 6,60 € 

44 
ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ PILOT 0,7 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ-
ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ //PILOT ΣΤΥΛΟ ΚΑΠΑΚΙ 
SUPER GRIP G FINE 

Τεμ. 90 0,53 € 47,70 € 

45 
ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ PILOT 0,5 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ-
ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ //PILOT ΣΤΥΛΟ BPS-GP 
EXTRA FINE 0.5mm 

Τεμ. 90 0,70 € 63,00 € 

46 ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ PILOT 1,2 (μπλε-κόκκινο- Τεμ. 120 0,91 € 109,20 € 
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μαύρο)//PILOT ΣΤΥΛΟ BPS-GP ΒROAD 1.2mm 

47 
ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ BIC CRISTAL ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ-
ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ//ΣΤΥΛΟ MARVY Τεμ. 400 0,08 € 32,00 € 

48 
ΣΤΥΛΟΜΑΡΚΑΔΡΟΣ ΤΥΠΟΥ PILOT1,00(Μπλε-
κόκκινο-μαύρο)//  PILOT ΣΤΥΛΟ 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ V-10 GRIP 1.0mm 

Τεμ. 100 1,26 € 126,00 € 

49 ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ STAEDLER(μπλε)//ΣΤΥΛΟ 
STAEDTLER 430F  Τεμ. 50 0,26 € 13,00 € 

50 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 5 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ//STICK'N ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 42x12mm 25Φ. ΒΕΛΗ 
ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ 5ΧΡ 

Τεμ. 50 0,73 € 36,50 € 

51 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 
STABILO ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ//ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ 
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ DIRECT OFFICE ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τεμ. 100 0,19 € 19,00 € 

52 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΓΙΑ CD//ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ CD 
MARKER D- RECT Τεμ. 14 0,22 € 3,08 € 

53 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΜΥΤΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΑΝΕξΙΤΗΛΟΙ 
ΤΥΠΟΥ EDDING 300//ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ D.RECT 
OFFICE 2160-2150 ΑΝΕΞΗΤΙΛΟΣ ΔΙΑΦ 
ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τεμ. 20 0,17 € 3,40 € 

54 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΜΥΤΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΑΝΕξΙΤΗΛΟΙ ΤΥΠΟΥ 
EDDING 300//ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ D.RECT OFFICE 
2160-2150 ΑΝΕΞΗΤΙΛΟΣ ΔΙΑΦ ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τεμ. 20 0,17 € 3,40 € 

55 ΤΑΙΝΙΑ  ΔΙΑΦΑΝΗ//ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
66Χ50 CLEAR TESA Τεμ. 15 0,86 € 12,90 € 

56 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ//ΣΕΛΟΤΕΙΠ 
NEXT 12mmX33m 45mic Τεμ. 30 0,16 € 4,80 € 

57 ΣΕΛΟΤΕΙΠ τύπου Scotch Magic 12X33 
γαλακτερό//ΣΕΛΟΤΕΙΠ LOGO CLEAR 12Χ33 Τεμ. 60 0,42 € 25,20 € 

58 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SKAG 4/32 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ//ΚΛΑΣΕΡ SKAG 4/32 ECO Τεμ. 450 1,08 € 486,00 € 

59 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SKAG 8/32 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ//ΚΛΑΣΕΡ SKAG 8/32 ECO Τεμ. 450 1,08 € 486,00 € 

60 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 
25Χ35 ΜΕ ΡΑΧΗ 12εκ.//ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ 
UNIPAP FIBER ΡΑΧΗ 12ΕΚ  

Τεμ. 100 1,75 € 175,00 € 

61 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 
25Χ35εκ. ΜΕ ΡΑΧΗ 5εκ.//METRON ΚΟΥΤΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ A4 ΡΑΧΗ 5cm ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ 
ΔΙΑΦΑΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τεμ. 100 1,72 € 172,00 € 
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62 
ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ//ΝΤΟΣΙΕ 
ΛΑΣΤΙΧΟ UNI ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τεμ. 100
0 0,31 € 310,00 € 

63 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΟΥ FIBER//ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ 
UNIPAP ΦΙΜΠΕΡ Τεμ. 100 1,29 € 129,00 € 

64 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΒΟΧ (κοφτό πλαστικό 
σκληρό)//Αρχειοθήκη Metron πλαστική, 
25x33x8cm, σε ματ χρώματα, 

Τεμ. 60 1,31 € 78,60 € 

65 
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4 ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ//Ντοσιέ Metron πλαστικό ,με 
τρύπες, σε διάφορα χρώματα,  

Τεμ. 300 0,10 € 30,00 € 

66 ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ & ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΑΠΟ 
ΧΑΡΤΟΝΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ//UNIPAP Τεμ. 100 0,16 € 16,00 € 

67 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ ΛΕΠΤΕΣ τύπου 
METRON 100τεμ.με τρύπες Α4//Ζελατίνη 
Metron ενισχυμένη, μέγεθος Α4, standard , 
πακέτο 100 τεμαχίων 

Τεμ. 190 1,22 € 231,80 € 

68 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΪ ΧΟΝΤΡΕΣ 
τύπου METRON 100τεμ.με τρύπες 
Α4//Ζελατίνη Metron ενισχυμένη, μεγάλη 
70mic, πακέτο 100 τεμαχίων 

Τεμ. 130 2,37 € 308,10 € 

69 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ ΧΟΝΤΡΕΣ 
τύπου ΝΟΚΙ 100τεμ.με τρύπες Α4//Ζελατίνη 
Metron ενισχυμένη, ματ, μέγεθος Α4, με 
άνοιγμα στο πλάι, φαρδιά μπλέ, πακέτο 100 
τεμαχίων. 

Τεμ. 100 2,80 € 280,00 € 

70 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 
(5)//METRON ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 
ΑΡΙΘΜΟΙ 1-10 

Τεμ. 50 0,46 € 23,00 € 

71 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ//METRON ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 5 ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

Τεμ. 50 0,33 € 16,50 € 

72 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΡΙΓΕ 60γρ. 400 ΔΙΠΛΑ 
ΦΥΛΛΑ//ΧΑΡΤΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΡΙΓΕ 60ΓΡ Φ400 Τεμ. 5 5,22 € 26,10 € 

73 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Α4 ΠΑΚΕΤΟ 
100Φ.//ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α4  FLEKS 
KO 100Φ 

Τεμ. 10 3,99 € 39,90 € 

74 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΓΕΘΗ//ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α4 FLEKS 
KO 25Φ 

Τεμ. 20 1,17 € 23,40 € 

75 
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΤΥΠΟΥ ROTRING//PILOT 
ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ SUPER GRIP 0.5mm -
0,7mm 

Τεμ. 30 0,99 € 29,70 € 

76 
ΚΛΙΠΣ ΜΑΥΡΑ Νο32 ΚΟΥΤΙΑ 
12ΤΕΜ.//ΠΙΑΣΤΡΕΣ DIRECT 32MM ΜΑΥΡΕΣ 
12ΤΕΜ 

Τεμ. 100 0,59 € 59,00 € 
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77 
ΚΛΙΠΣ ΜΑΥΡΑ Νο41 ΚΟΥΤΙΑ 
12ΤΕΜ.//ΠΙΑΣΤΡΕΣ DIRECT 41MM ΜΑΥΡΕΣ 
12ΤΕΜ 

Τεμ. 50 0,84 € 42,00 € 

78 ΚΛΙΠΣ ΜΑΥΡΑ Νο 51 ΚΟΥΤΙΑ 12 
ΤΕΜ.//ΠΙΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΓΩΝ 01S OFFICE1 51mm Τεμ. 15 1,24 € 18,60 € 

79 ΔΙΣΚΟΣ(ΡΑΦΙ) ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ//ΔΙΣΚΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΕΙΡΑ 800 Τεμ. 10 1,18 € 11,80 € 

80 
ΔΙΣΚΟΣ (ΡΑΦΙ) ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ//METRON ΔΙΣΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 

Τεμ. 10 2,98 € 29,80 € 

81 
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 58mmΧ80mm//ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 098x072mm 2/ΦΥΛ. ΛΕΥΚΕΣ 
40Φ 

Τεμ. 10 0,78 € 7,80 € 

82 
ΚΑΡΜΠΟΝ Α4 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ//DELI ΚΑΡΜΠΟΝ ΧΕΙΡΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟ 
21x33cm ΜΠΛΕ 100Φ 

Τεμ. 1 2,23 € 2,23 € 

83 ΤΑΜΠΟΝ Νο1//ΤΑΜΠΟΝ Νο 1 HUHUA ΜΠΛΕ Τεμ. 20 0,60 € 12,00 € 

84 ΤΑΜΠΟΝ Νο2//ΤΑΜΠΟΝ Νο 2 HUHUA ΜΠΛΕ Τεμ. 30 0,42 € 12,60 € 

85 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ//ΓΥΡΙΣΤΑ Τεμ. 60 0,57 € 34,20 € 

86 

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 12 ΨΗΦΙΩΝ//REBELL 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 12 ΨΗΦΙΩΝ 15x11x3cm 
PANTHER-12.Αριθμομηχανή τσέπης Rebell, 
οθόνη 12 ψηφίων, λαστιχένια κουμπιά, 3-key 
memory, λειτουργία μπαταρίας & ηλιακή, απο 
ανακυκλώμενα πλαστικά. λειτουργίες 
MU+GU+BUSINESS+ROUNDING.  Διαστάσεις 
14x10x3cm. Διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση 

Τεμ. 10 5,41 € 54,10 € 

87 

CD (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 700MB, ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ 80MIN) TΩΝ 
50ΤΕΜΑΧΙΩΝ//ALMOND CD-R 700MB 52X 50Τ. 
CB 

Τεμ. 4 6,61 € 26,44 € 

88 DVD R ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4,7GB ΤΩΝ 25 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ Τεμ. 4 3,87 € 15,48 € 

89 ΘΗΚΕΣ CD ΧΑΡΤΙΝΗ//ΦΑΚΕΛΟΣ CD ΚΟΤΣΩΝΗΣ 
125Χ125 ΛΕΥΚΟΣ  Τεμ. 189 0,02 € 3,78 € 

90 
ΘΗΚΕΣ CD ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ//Πλαστική θήκη για CD-
DVD SLIM για προστασία από σκόνες και 
γρατσουνιές που μπορεί να τα καταστρέψουν. 

Τεμ. 100 0,16 € 16,00 € 

91 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 17Χ25εκ 
48Φ//ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 17x24 BASIC 
Νο10 10243 

Τεμ. 10 3,26 € 32,60 € 

92 ΣΟΥΜΕΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 34Χ47 εκ.//ΣΟΥΜΕΝ 
35x47cm MANDARIN ΓΑΖΙ ΜΑΥΡΟ Τεμ. 10 8,60 € 86,00 € 

93 ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ 8,2ΓΡ.//ΚΟΛΛΑ  STICK 10gr  
D.RECT Τεμ. 30 0,15 € 4,50 € 
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94 
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30Μ//Μετροταινίες σε 
κορδέλα από fiber glass τυπωμένες με μετρικό 
ευρωπαικό σύστημα.Μήκος: 30m 

Τεμ. 10 8,04 € 80,40 € 

95 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4//ΜΠΛΟΚ NEXT 1118 
Α4 ΡΙΓΕ 25Φ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Τεμ. 100 0,30 € 30,00 € 

96 ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΑ//ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΑ 1:125 
30cm (1:20/25/50/75/100/125) (512337) Τεμ. 10 2,00 € 20,00 € 

97 ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΔΙΑΦΑΝΟΙ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ//ΝΤΟΣΙΕ 
ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜΑΤΑ 663209 Τεμ. 70 0,16 € 11,20 € 

98 ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΥΜΠΙ Α3//DATA KING ΦΑΚΕΛΟΣ Α3 
ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΦΑΝΟ Τεμ. 10 0,64 € 6,40 € 

99 ΣΟΥΠΛ Α3 30ΘΕΣΕΩΝ//METRON ΣΟΥΠΛ Α4 30 
ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 20 1,20 € 24,00 € 

100 
ΝΤΟΣΙΕ ΠΙΑΣΤΡΑ//Βάση σημειωματάριου 
Duroflex, 23,5x32cm, σε διάφορα χρώματα με 
πιάστρα, 

Τεμ. 10 1,63 € 16,30 € 

101 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ 60Χ90 (ξύλινο 
πλαίσιο)//Πίνακας φελλού διπλής όψης , με 
ξύλινο πλαίσιο.Διαστάσεις 60x90cm. 

Τεμ. 10 5,55 € 55,50 € 

102 ΧΑΡΑΚΕΣ 30m πλαστικός//ΥΠΟΔΕΚΑΜΕΤΡΟ 
ΕΓΧΩΡΙΟ 30cm Τεμ. 21 0,15 € 3,15 € 

103 ΧΑΡΑΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 100cm//ΧΑΡΑΚΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 100cm Τεμ. 10 7,87 € 78,70 € 

104 

ΠΑΚΕΤΑ ΧΑΡΤΙ Α4 175ΓΡ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
περγαμηνής 100φ.//Χαρτί πάπυρος ‘Laguna’ 
άριστης ποιότητας, 180gr, χρώμα εκρού, 
πακέτο 125 φύλλων. 

Τεμ. 5 9,16 € 45,80 € 

105 ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Τεμ. 10 5,16 € 51,60 € 

106 ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ//ΚΟΠΙΔΙ ΚΟΥΜΠΙ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΜΕΓΑΛΟ (42017) Τεμ. 18 0,16 € 2,88 € 

107 ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΠΙΔΙΑ//ΚΟΠΙΔΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΓΑΛΟ 10ΤΕΜ Τεμ. 15 0,26 € 3,90 € 

108 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ200Φ.//ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ NTELON 25Χ35ΕΚ 200Φ 

Τεμ. 3 8,25 € 24,75 € 

109 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ100Φ.//ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ NTELON 25Χ35ΕΚ 100Φ 

Τεμ. 3 5,56 € 16,68 € 

110 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ//ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΤΥΠΟΤΡΑΣΤ ΚΩΔ515Α 21Χ30 Φ100 Τεμ. 8 5,55 € 44,40 € 

111 ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ//ΒΙΒΛΙΟ 
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 43Χ58 100Φ Τεμ. 5 53,88 € 269,40 € 

112 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Τεμ. 12 12,90 € 154,80 € 

113 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ Τεμ. 15 2,58 € 38,70 € 
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114 ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ//DELI ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 26.6x28cm ΜΑΥΡΟ Τεμ. 8 4,34 € 34,72 € 

115 ΘΗΚΗ ΚΥΒΟΥ ΧΑΡΤΩΝ//METRON ΚΥΒΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΕΝΟΣ 9.5x9.5x8 ΜΑΥΡΟΣ Τεμ. 20 1,09 € 21,80 € 

116 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ//METRON ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 9x10 Τεμ. 15 0,91 € 13,65 € 

117 

ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΔΙΑΤΡΗΤΗ Ή 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ//ΒΑΣΗ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 3045 

Τεμ. 10 1,00 € 10,00 € 

118 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 75Χ75 
400Φ.//STICK'N ΚΥΒΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
76x76mm ΚΙΤΡΙΝΟ 400Φ. 

Τεμ. 50 1,04 € 52,00 € 

119 ΥΠΟΠΟΔΙΟ//ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 3608 Τεμ. 2 10,63 € 21,26 € 

120 ΠΙΝΕΖΕΣ//E-D ΠΙΝΕΖΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜ. ΑΣΗΜΙ  Τεμ. 2 0,29 € 0,58 € 

121 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ//PILOT ΜΥΤΕΣ 
0.5-0,7 mm HB 12Τ. BEGREEN Τεμ. 10 0,33 € 3,30 € 

122 
ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 100Φ//ALBYCO 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Α4 PVC 200mic 
ΔΙΑΦΑΝΟ 100Τ. 

Τεμ. 2 6,07 € 12,14 € 

123 ΔΑΧΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΑΣ//ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΑΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ  Τεμ. 5 0,17 € 0,85 € 

124 ΡΟΛΟ ΦΕΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ//ΦΕΛΛΟΣ ΣΕ 
ΡΟΛΛΟ 0.5x1m ΠΑΧΟΥΣ 2mm Τεμ. 5 1,94 € 9,70 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
  6.245,24 € 

ΦΠΑ 24% 
  

1.498,86 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  

7.744,10 

 

   Θεωρήθηκε 

 Ελεούσα, 28/05/2019            

                 Ο Συντάξας                                            Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

                Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                            Οικονομικών Υπηρεσιών 

                         

                             Ζώης Γαλατάς                                                Βασιλική Ζέρβα  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & 
Προμηθειών  
  

 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείου» 
Προϋπολογισμού:  7.744,10 € 

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 
 

Άρθρο 1 
 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για την 
κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για το 
έτος 2019 & 2020, δηλ. για τις ανάγκες του Δημαρχείου και των λοιπών Δημοτικών χώρων που 
στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου (εργοτάξιο, Κ.Ε.Π., κτίρια Δημοτικών και  Τοπικών 
Κοινοτήτων, κ.λ.π.). 
 

Άρθρο 2 
 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του 
Ν.3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν.3852/2010 «Νέα αρχι-
τεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
του N.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια». 

Η προμήθεια να διενεργηθεί με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής και μετά από γνωμοδότηση 
της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. 
Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για κάποια ομάδα ειδών του συγκεντρωτικού 
προϋπολογισμού (μερική προσφορά) αλλά και για το σύνολο των ομάδων.  

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, ανά ομάδα ειδών  του συγκεντρωτικού προϋπολογισμού της 
μελέτης. 

 

Άρθρο 3 
 

1. Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των 
πωλουμένων ειδών γενικώς και εγγυάται την ανυπαρξία οιουδήποτε κρυφού ελαττώματος. 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει την υπηρεσία μέσα σε διάστημα 24 ωρών από το 
σχετικό αίτημα του Δήμου 
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3. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους την προσκόμιση δειγμάτων 
οποτεδήποτε κρίνει αυτό σκόπιμο για την μόρφωση γνώμης. 

4. Όλα τα είδη θα  ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβής και θα επιστρέφονται εάν δεν είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

5. 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. 

6. Η ποσότητα των ειδών της προμήθειας θα παραδοθεί έως τη λήξη της σύμβασης προμήθειας. Ο 
Δήμος έχει το δικαίωμα να μην εξαντλήσει τις ποσότητες του προϋπολογισμού της μελέτης. 

7. Όλα τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι καινούρια και κατασκευασμένα από υλικά που 
δεν είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία.  . 
 
 

Άρθρο 4 
 

H ημερομηνία λήξεως θα είναι 3 μήνες µετά το πέρας της λήξεως της σύµβασης, συν ένα έτος. Αν 
λήγουν πριν την ημερομηνία αυτή θα επιστρέφονται. 

Αν τα είδη αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωµα να τα  απορρίψει ή 
να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, µετά από πρακτικό του αρµόδιου 
οργάνου, κατά την εκτίµηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Αποφ. 
11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. 

Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να αυξοµειώσει την συνολική ποσότητα ή µέρος αυτών µέχρι ποσοστό 
30%. 
 
 

Άρθρο 5 
 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί τµηµατικά σε διάστηµα ενός (1) έτους µε δυνατότητα παράτασης τριών 
µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, εφόσον οι ποσότητες δεν εξαντληθούν εντός 
δωδεκαµήνου και θα συντάσσεται και θα υπογράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής της προμήθειας 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωµή του προμηθευτή. 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης θα παραληφθεί το ένα τρίτο των ποσοτήτων µέσα σε διάστηµα 
δέκα ηµερών, ενώ οι άλλες ποσότητες θα εκτελούνται κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη στην 
υπηρεσία, κατόπιν εντολής του αρμοδίου υπαλλήλου του τµήματος Προµηθειών, αυθημερόν (λόγω 
έλλειψης αποθηκευτικού χώρου) και στη συνέχεια θα συντάσσεται και θα υπογράφεται το 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της προμήθειας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωµή 
του  προμηθευτή (άρθρο  29  παρ.3  της Απόφ. 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.). 
Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια αναλωσίμων θα καθορίζεται από το γραφείο προμηθειών 
του Δήμου Ζίτσας. Η παράδοση των αναλωσίμων θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή 
στο χώρο που θα του υποδειχθεί. 

Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στη προθεσμία παράδοσης, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης θα 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε την Αποφ. 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Εάν και οι 
προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις 
διατάξεις τής Αποφ. 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.. 
Σε περίπτωση αδυναµίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη ή σε παρατηρούμενες 
καθυστερήσεις παραδόσεως των υλικών, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να διαλύσει την σύµβαση και 





51 

 

να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλοντας στον 
προμηθευτή τις από τον νόµο προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση καταστροφής εντός εκτυπωτή, fax ή 
φωτοαντιγραφικού να αντικαταστήσει τα συγκεκριμένα αναλώσιμα του με άλλα ίσης αξίας. 
 
 

Άρθρο 6 
 

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης. 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την παραλαβή των ειδών, την έκδοση τιµολογίου  
πώλησης  και  την προσκόμιση των λοιπών δικαιολογητικών που ορίζει ο νόµος. 

 

 
Άρθρο 7 

Όλες οι οικονομικές προσφορές πρέπει να υποβληθούν και ως λογιστικό φύλλο (τύπου 
Excel) σε ηλεκτρονική µορφή και οι σχετικοί πίνακες θα πρέπει να είναι παρόµοιοι µε τους  
πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 

 
 
Θεωρήθηκε 

 

Ελεούσα, 28/05/2019   
 

                 

               Ο Συντάξας                                            Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
                Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                        Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 

                Ζώης Γαλατάς                                               Βασιλική Ζέρβα 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΤΜΗΜΑ Α΄:  Προμήθεια Γραφικής ύλης CPV: 30192700-8 
 
Όλα τα είδη της προμήθειας θα είναι αρίστης ποιότητας και θα τηρούν όλους τους κανόνες 
διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Υπήρξε ιδιαίτερη µέριµνα κατά την 
εκτίµηση των προς προµήθεια ειδών και των ποσοτήτων τους, ώστε αυτά να καλύπτουν τις 
παρούσες ανάγκες, χωρίς σε καµία περίπτωση να υπερβαίνουµε το προσήκον µέτρο. 

Σφραγίδες Οι προς προµήθεια σφραγίδες θα είναι αρίστης ποιότητας και θα είναι κατάλληλες 
για τις ανάγκες του ∆ήµου µας. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη µορφή των σφραγίδων 
(π.χ. δείγματα, γραμματοσειρά, κ.λ.π.) θα δίνονται  από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου µας 
στον προµηθευτή που θα έχει αναδειχθεί για την παρούσα προµήθεια, ο οποίος στη συνέχεια θα 
τις φτιάχνει και παραδίδει στο ∆ήµο Ζίτσας. 
Η προμήθεια αφορά γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου, που θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
πλήρως στις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ROMA 
PRIMULA 12 

Τύπος primula 12 ή παρόμοιου 

Υλικό κατασκευής : μέταλλο 

Ικανότητα συρραφής  έως 26 φύλλα 

Να διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 

Να δέχεται σύρματα 24/6 και 24/8 

2 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ PARVA 

Τύπου parva 64 ή παρόμοιου 

Υλικό κατασκευής : μέταλλο 

Ικανότητα συρραφής : 2 έως 12 φύλλα 

Να διαθέτει σύστημα αντομπλοκαρίσματος 

Να δέχεται σύρματα Νο 64 

3 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 

Υλικό κατασκευής : μέταλλο 

Να διαθέτει λαστιχένια πόδια στη βάση 

Να έχει ρυθμιζόμενο οδηγό εγγράφων 

Ικανότητα συρραφής : έως 180 φύλλα 

Να διαθέται σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 

Να δέχεται σύρματα 923/8-23 

4 
ΠΕΡΦΟΜΑΤΕΡ ΔΥΟ ΤΡΥΠΩΝ ΜΕ 
ΟΔΗΓΟ (Δυνατότητα διάτρησης 

σε: Φύλλα 30) 

Υλικό κατασκευής: μέταλλο και πλαστικό 

Να διαθέτει οδηγό για ακρίβεια στο τρύπημα 

Να έχει εργονομικό σχεδιασμό 

5 
ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΔΥΟ ΤΡΥΠΩΝ ΜΕ 
ΟΔΗΓΟ (Δυνατότητα διάτρησης 

σε: Φύλλα 20) 

Υλικό κατασκευής: μέταλλο και πλαστικό 

Να διαθέτει οδηγό για ακρίβεια στο τρύπημα 

Να έχει εργονομικό σχεδιασμό 





53 

 

6 
ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΔΥΟ ΤΡΥΠΩΝ ΜΕ 
ΟΔΗΓΟ (Δυνατότητα διάτρησης 

σε: Φύλλα 65) 

Υλικό κατασκευής: μέταλλο και πλαστικό 

Να διαθέτει οδηγό για ακρίβεια στο τρύπημα 

Να έχει εργονομικό σχεδιασμό 

7 AΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ 
ΤΥΠΟΥ  ROMA 

Υλικό κατασκευής: μέταλλο πολύ καλής ποιότητας 

Να μην σκίζει το χαρτί κατά την αποσυρραφή 

8 AΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ 
(ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ) Υλικό κατασκευής: μέταλλο πολύ καλής ποιότητας 

9 ΨΑΛΙΔΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 
18cm 

Υλικό κατασκευής : Ανοξείδωτο ατσάλι  

Λαβή πλαστική 

Μήκος 18cm περίπου 

Να έχει εργονομικό πιάσιμο 

10 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΛΑΣΤΙΚΗ  
13,2cm 

Υλικό κατασκευής: πλαστικό υψηλής ποιότητας και 
αντοχής 

Να διαθέτει λαστιχένια αντιολισθητική βάση 

Να είναι κατάλληλη για κολλητικές ταινίες 66 μ. και 
διαστάσεων 12Χ33mm 

Να διαθέτει μεταλλικό οδοντωτό κόπτη για 
σελοτέϊπ 

11 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΑΝΚΟ 
ΡΟΛΕΡ ΤΥΠΟΥ PILOT 4mX6m 

Τύπου pilot ή παρόμοιου 

Να έχει εργονομικό σχήμα με πλήρως εφαπτόμενη 
μύτη 

Να δέχεται ανταλλακτικό 

12 ΜΠΛΑΝΚΟ ΠΙΝΕΛΟ ΤΥΠΟΥ 
PELIKAN 

Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και κατάλληλο 
για εκτυπώσεις, χειρόγραφα και fax 

13 ΜΠΛΑΝΚΟ ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ 
PENTEL 

Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και κατάλληλο 
για εκτυπώσεις, χειρόγραφα και fax 

14 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΟΛΕΡ 
ΤΥΠΟΥ PILOT 4mm Ανταλλακτικό  ρόλερ τύπου pilot ή παρόμοιου 

15 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΙΩΝ (Νο 5) 
ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Από μέταλλο που δεν σκουριάζει 

16 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΙΩΝ (Νο 4) 
ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Από μέταλλο που δεν σκουριάζει 
  

17 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΙΩΝ (Νο 3) 
ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Από μέταλλο που δεν σκουριάζει 

18 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΙΩΝ (Νο 7) 
ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Από μέταλλο που δεν σκουριάζει 

19 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΙΩΝ (Νο 2) 
ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Από μέταλλο που δεν σκουριάζει 

20 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ Νο 
24/6 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1000 ΤΕΜ.) 

ΑΣΗΜΙ-ΧΡΥΣΑ 

Υλικό κατασκευής: μέταλλο υψηλής ποιότητας 
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21 ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ 
2000064 Υλικό κατασκευής: μέταλλο υψηλής ποιότητας 

22 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ Νο. 

23/8 ΑΣΗΜΙ-ΧΡΥΣΑ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 
2000ΤΕΜ.) 

Υλικό κατασκευής: μέταλλο υψηλής ποιότητας 

23 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ  Νο 10 Υλικό κατασκευής: μέταλλο υψηλής ποιότητας 

24 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (50γρ.) 
Υλικό κατασκευής μέταλλο  

Βάρος 50γρ. 

25 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

11,4Χ23 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 
500ΤΕΜ. 

Υλικό κατασκευής : χαρτί 80γρ. υψηλής ποιότητας 

Χρώμα : άσπρο 

26 ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ - ΛΕΥΚΟΣ 
Α4  

Υλικό κατασκευής : χαρτί υψηλής ποιότητας 

Χρώμα : άσπρο-κίτρινο 

Να διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία για κλείσιμο 

27 ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ –ΛΕΥΚΟΣ 
½ Α4 

Υλικό κατασκευής : χαρτί υψηλής ποιότητας 

Χρώμα : άσπρο-κίτρινο 

Να διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία για κλείσιμο 

28 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ  -ΚΙΤΡΙΝΟΣ 
16Χ23 

Υλικό κατασκευής : χαρτί υψηλής ποιότητας 

Χρώμα : άσπρο-κίτρινο 

Να διαθέτει  αυτοκόλλητη ταινία για κλείσιμο 

29 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ –ΚΙΤΡΙΝΟΣ 
25Χ35,8 

Υλικό κατασκευής : χαρτί υψηλής ποιότητας 

Χρώμα : άσπρο-κίτρινο 

Να διαθέτει  αυτοκόλλητη ταινία για κλείσιμο 

30 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ –ΚΙΤΡΙΝΟΣ 
22,9Χ32,4 

Υλικό κατασκευής : χαρτί υψηλής ποιότητας 

Χρώμα : άσπρο-κίτρινο 

Να διαθέτει  αυτοκόλλητη ταινία για κλείσιμο 

31 ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ-ΛΕΥΚΟΣ Α3 

Υλικό κατασκευής : χαρτί υψηλής ποιότητας 

Χρώμα : άσπρο-κίτρινο 

Να διαθέτει  αυτοκόλλητη ταινία για κλείσιμο 

32 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑ 
ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ 90x90mm 

Διάσταση φύλλου: 90X90mm 

Χαρτί: 80γρ. Πολύ καλής ποιότητας 

Αριθμός φύλλων 500/τεμ. 

33 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ  75Χ75 
mm. των 100ΦΥΛΛΩΝ 

Διαστάσεις φύλλου 75Χ75 

Φύλλα 100 ανά μπλοκ 

Χρώμα κίτρινο 

34 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 51Χ38(3ΤΕΜ.) 
100ΦΥΛΛΩΝ 

Διαστάσεις φύλλου 51Χ38 mm 

Φύλλα 100 ανά μπλοκ 

Χρώμα κίτρινο 
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35 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 127Χ75 
100ΦΥΛΛΩΝ 

Διαστάσεις φύλλου 51Χ38 mm 

Φύλλα 100 ανά μπλοκ 

Χρώμα κίτρινο 

36 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 1,5 V 
ΑΑΑ(ΤΕΤΡΑΔΑ) 

Τετράδα 1,5V ΑΑΑ 

Αλκαλικές 

37 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 1,5 V 
ΑΑ(6τεμ.) 

Τετράδα 1,5V  

Αλκαλικές 

38 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Να είναι κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από 
μέταλλο 

39 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΔΙΧΡΩΜΗ Κατασκευασμένη από δύο συστατικά για χρήση 
σβησί-ματος από μολύβι και μελάνι 

40 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 
ΛΕΥΚΗ 

Κατασκευασμένη από πολύ καλής ποιότητας υλικό 
για σβήσιμο από μολύβι 

41 
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ 

ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ(ΜΑΥΡΗ-ΜΠΛΕ-
κόκκινη 30ml) 

Απλού τύπου σε μαύρο ή μπλε χρώμα κατόπιν 
προτίμη-σης της υπηρεσίας 

42 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ 

Να έχουν εξαιρετική ελαστικότητα και μαλακή υφή 

Σε διάφορα μεγέθη κατόπιν προτίμησης της 
υπηρεσίας 

43 ΜΟΛΥΒΙ ΤΥΠΟΥ STAEDTLER 
NORIS HB ΜΕ ΓΟΜΑ 

Να γράφει μαλακά και η γόμα να μην αφήνει 
μουτζού-ρες και να μην φθείρει το χαρτί 

44 
ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ PILOT 0,7 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ  ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ-
ΚΟΚΚΙΝΟ 

Να έχει λαστιχένια λαβή και διάφανο στέλεχος  

Η μύτη του να είναι μεταλλική 

Να έχει καπάκι προστασίας στη μύτη 

Μέγεθος μύτης 0,7mm 

Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα 

45 
ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ PILOT 0,5 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ-
ΚΟΚΚΙΝΟ 

Να έχει λαστιχένια λαβή και διάφανο στέλεχος  

Η μύτη του να είναι μεταλλική 

Να έχει καπάκι προστασίας στη μύτη 

Μέγεθος μύτης 0,5mm 

Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα 

46 ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ PILOT  1,2(μπλε-
κόκκινο-μαύρο) 

Να έχει λαστιχένια λαβή και διάφανο στέλεχος  

Η μύτη του να είναι μεταλλική 

Να έχει καπάκι προστασίας στη μύτη 

Μέγεθος μύτης 1,2mm 

Κατηγορία : στυλό διαρκείας 

Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα 
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47 ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ BIC CRISTAL 
ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ 

Τύπου BIC Cristal  ή παρόμοιου 

Να έχει καπάκι προστασίας στη μύτη 

Κατηγορία : στυλό διαρκείας 

Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα 

48 
ΣΤΥΛΟΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ 
PILOT 1,00 (Μπλε-κόκκινο-

μαύρο) 

Να έχει λαστιχένια λαβή και διάφανο στέλεχος  

Η μύτη του να είναι μεταλλική 

Να έχει καπάκι προστασίας στη μύτη 

Μέγεθος μύτης 1,0mm 

Κατηγορία : στυλό διαρκείας 

Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα 

49 ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ STAEDLER 

 Στυλό τύπου Staedler ή παρόμοιου 

Να έχει πλαστικό στέλεχος και μεταλλική μύτη 

Να έχει καπάκι προστασίας στη μύτη 

Κατηγορία : στυλό διαρκείας 

 Χρώμα : μπλε 

50 ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 5 ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

Διαφανείς σελιδοδείκτες με δυνατότητα εγγραφής 
πάνω τους και επανακόλλησης  

Διαστάσεις 12Χ43 

σελιδοδείκτες ανά μπλοκάκι των 36 

Σε διάφορα χρώματα 

51 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 

ΤΥΠΟΥ STABILO ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ 

Να έχει εύρος γραφής 3,0mm και 5,00mm 

Να περιέχει μελάνι με βάση το νερό που στεγνώνει 
γρήγορα 

Να είναι κατάλληλος για απλό χαρτί, fax και 
φωτοτυπικό 

Τύπος μύτης πλακέ 

52 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΓΙΑ CD 
Να έχει  μελάνι για να στεγνώνει αμέσως, να είναι 
φωτοανθεκτικό, αδιάβροχο  και ανεξίτηλο 

Να είναι κατάλληλος για γραφή σε CD 

53 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΜΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΑΥΡΟΥ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΤΥΠΟΥ 

EDDING 300 

Να έχει μελάνι για να στεγνώνει αμέσως, να είναι 
φωτο-ανθεκτικό, αδιάβροχο  και ανεξίτηλο 

Να είναι κατάλληλος για γραφή, μαρκάρισμα και 
βάψιμο  στις περισσότερες επιφάνειες ακόμα και 
μετάλλου, γυα-λιού και πλαστικού 

Να έχει στρογγυλή μύτη με πάχος 1,5mm -3,mm 

Χρώμα : μαύρο 
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54 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΜΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΜΠΛΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΤΥΠΟΥ 
EDDING 300 

Να έχει μελάνι για να στεγνώνει αμέσως, να είναι 
φωτο-ανθεκτικό, αδιάβροχο  και ανεξίτηλο 

Να είναι κατάλληλος για γραφή, μαρκάρισμα και 
βάψιμο  στις περισσότερες επιφάνειες ακόμα και 
μετάλλου, γυα-λιού και πλαστικού 

Να έχει στρογγυλή μύτη με πάχος 1,5mm -3,mm 

Χρώμα : μπλε 

55 ΤΑΙΝΙΑ 30 ΜEΤΡΑ ΔΙΑΦΑΝΗ  

Τύπος : Διαφανής  

Διαστάσεις 50mmΧ66m 

Να είναι καλής ποιότητας 

56 ΣΕΛΟΤΕΙΠ  ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 
Τύπος : Διαφανής 

Να μην επηρεάζεται από την υγρασία 

57 ΣΕΛΟΤΕΙΠ τύπου Scotch Magic 
12Χ33 γαλακτερό 

Τύπου scotch magic ή παρόμοιου 

Να μην φαίνεται πάνω στο χαρτί και στις 
φωτοτυπίες 

Να δέχεται γράψιμο πάνω του 

Να μην επηρεάζεται από τη υγρασία 

Να μην κιτρινίζει με το χρόνο 

Τύπος : Γαλακτώδες 

Διαστάσεις 12mmX33m 

εσωτερική διάμετρος 2,5cm 

58 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  ΤΥΠΟΥ 
SKAG 4/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τύπου SKAG ή παρόμοιου 

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό 

Να έχει μεταλλική ακμή στη βάση 

Να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης και 
ασφάλισης εγ-γράφων 

Να έχει χωρητικότητα  έως 450 φύλλα 

Διάσταση φύλλων Α4 

Να διαθέτει πλαστική θήκη με ετικέτα στη ράχη 

Να διαθέτει μεταλλικό κρίκο για αφαίρεση από το 
ράφι 

Σε διάφορα χρώματα κατόπιν προτίμησης της 
υπηρεσίας 

Διαστάσεις Ράχη 5,7cm.Ύψους 32cm,Πλάτος 30cm 

59 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SKAG 
8/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τύπου SKAG ή παρόμοιου 

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό 

Να έχει μεταλλική ακμή στη βάση 

Να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης και 
ασφάλισης εγ-γράφων 





58 

 

Να έχει χωρητικότητα  έως 750 φύλλα 

Διάσταση φύλλων Α4 

Να διαθέτει πλαστική θήκη με ετικέτα στη ράχη 

Να διαθέτει μεταλλικό κρίκο για αφαίρεση από το 
ράφι 

Σε διάφορα χρώματα κατόπιν προτίμησης της 
υπηρεσίας 

Διαστάσεις Ράχη 7cm.Ύψους 32cm,Πλάτος 30cm 

60 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ 
ΛΑΣΤΙΧΟ 25Χ35 ΜΕ ΡΑΧΗ 12εκ. 

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό    

Διαστάσεις:  25x35 cm  -Ράχη 12cm 

Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα 

61 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ 

ΛΑΣΤΙΧΟ 25Χ35εκ. ΜΕ ΡΑΧΗ 
5εκ. 

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό    

Διαστάσεις:  25x35 cm  Ράχη 5cm 

Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα 

62 ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

Υλικό κατασκευής : χαρτόνι 

Διάσταση Α4 

Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα 

63 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΟΥ FIBER 

Τύπου FIBER ή παρόμοιου για αρχειοθέτηση 
εγγράφων 

Να είναι ανθεκτικής κατασκευής  

Υλικό κατασκευής : πλαστικό 

Διαθέτει αυτιά που διπλώνουν και λάστιχο 

Πάχος ράχης 8-10-12 εκ. 

64 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΒΟΧ(κοφτό 
πλαστικό σκληρό) 

Τύπου ΒΟΧ ή παρόμοιου για αρχειοθέτηση 
εγγράφων 

Υλικό κατασκευής :πολύ καλής ποιότητας χαρτί 
σκληρό 

65 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 

Υλικό κατασκευής : πλαστικό 

Διάσταση Α4 

Να έχει χωρητικότητα 10 έως 15 φύλλα Α4 

Να έχει διαφανές κάλυμμα  

Να διαθέτει τρύπες και λωρίδα από χαρτί στην 
αριστερή πλευρά 

Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα 

66 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ & ΜΕ 

ΑΥΤΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ 

Υλικό κατασκευής : χαρτόνι 

Διάσταση Α4 

Με αυτιά ή χωρίς αυτιά 

Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα 
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67 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ 

ΛΕΠΤΕΣ τύπου ΜΕΤRΟΝ 
100τεμ.με τρύπες Α4 

Διαφάνειες με άνοιγμα επάνω πλαστικές, πολύ 
καλής  ποιότητας - λεπτές - ανθεκτικές - 
ενισχυμένες αριστερά  όπου υπάρχουν και οι 
τρύπες για κλασέρ 

Να προσαρμόζονται σε όλα τα κλασέρ και ντοσιέ 
μεγέ-θους Α4 με δύο ή τέσσερις κρίκους 

Να προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη ανάγνωση 

Να είναι ματ ή γυαλιστερές κατόπιν προτίμησης της 
υ-πηρεσίας 

68 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ 

ΠΛΑΪ ΧΟΝΤΡΕΣ τύπου ΜΕΤRΟΝ 
100τεμ με τρύπες Α4 

Διαφάνειες με άνοιγμα στο πλάι  πλαστικές, πολύ 
καλής  ποιότητας - χοντρές - ανθεκτικές - με 
ενίσχυση  αριστε-ρά  όπου υπάρχουν και οι τρύπες 
για κλασέρ 

Να προσαρμόζονται σε όλα τα κλασέρ και ντοσιέ 
μεγέ-θους Α4 με δύο ή τέσσερις κρίκους 

Να προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη ανάγνωση 

Να είναι ματ ή γυαλιστερές κατόπιν προτίμησης της 
υ-πηρεσίας 

69 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ 

ΧΟΝΤΡΕΣ τύπου ΝΟΚΙ 
45mm100τεμ. Με τρύπες Α4 

Διαφάνειες με άνοιγμα επάνω πλαστικές , πολύ 
καλής  ποιότητας - ανθεκτικές - χοντρές - με 
ενίσχυση  αριστε-ρά  όπου υπάρχουν και οι τρύπες 
για κλασέρ 

Να προσαρμόζονται σε όλα τα κλασέρ και ντοσιέ 
μεγέ-θους Α4 με δύο ή τέσσερις κρίκους 

Να προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη ανάγνωση 

Να είναι ματ ή γυαλιστερές κατόπιν προτίμησης της 
υ-πηρεσίας 

70 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4  

Υλικό κατασκευής : πλαστικό χρωματιστό 

Να διαθέτει κλιμακωτά αυτιά που εξέχουν από τις 
σελί-δες  

Να διαθέτει ενισχυμένη πλαϊνή άκρη για 
μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση 

Η μπροστινή σελίδα να είναι προτυπωμένη με 
γραμμές για την αναγραφή  των περιεχομένων 

71 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

Υλικό κατασκευής : πλαστικό χρωματιστό 

Να διαθέτει κλιμακωτά αυτιά που εξέχουν από τις 
σελί-δες  

Να διαθέτει ενισχυμένη πλαϊνή άκρη για 
μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση 

Η μπροστινή σελίδα να είναι προτυπωμένη με 
γραμμές για την αναγραφή των περιεχομένων 

72 ΚΟΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΡΙΓΕ 60 γρ. 
400 ΔΙΠΛΑ ΦΥΛΛΑ Κόλλες αναφοράς ριγέ 60γρ. 400 διπλά φύλλα  
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73 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Α4 
ΠΑΚΕΤΟ 100Φ. 

Κατάλληλες για όλους τους τύπους των εκτυπωτών  

Να έχουν δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης χωρίς να 
α-φήνουν ίχνη κόλλας 

Χρώμα λευκό 

Πακέτο 25 φύλλα 

74 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Κατάλληλες για όλους τους τύπους των εκτυπωτών  

Να έχουν δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης χωρίς να 
α-φήνουν ίχνη κόλλας 

Χρώμα λευκό 

Διαφόρων διαστάσεων 

Πακέτο 25φύλλα 

75 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΤΥΠΟΥ 
ROTRING 

Να έχει μεταλλικό κλίπ και με μύτη που αποσύρεται 
για την αποφυγή του σπασίματος  

Να είναι σε μαύρο χρώμα  

Να δέχεται μύτες πάχους 0,5mm και 0,7mm 

76 ΚΛΙΠΣ ΜΑΥΡΑ Νο32 ΚΟΥΤΙΑ 12 
ΤΕΜ. 

Υλικό :  μέταλλο 

Χρώμα :  μαύρο 

Κουτί των 12 τεμ. 

77 ΚΛΙΠΣ ΜΑΥΡΑ Νο41 ΚΟΥΤΙΑ 12 
ΤΕΜ. 

Υλικό :  μέταλλο 

Χρώμα :  μαύρο 

Κουτί των 12 τεμ 

78 ΚΛΙΠΣ ΜΑΥΡΑ Νο 51 ΚΟΥΤΙΑ  12 
ΤΕΜ. 

Υλικό :  μέταλλο 

Χρώμα :  μαύρο 

Κουτί των 12 τεμ 

79 ΔΙΣΚΟΣ (ΡΑΦΙ) ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 

Υλικό κατασκευής: πλαστικό υψηλής ποιότητας 

Να συνδέονται μεταξύ τους 

Σε διάφορα χρώματα κατόπιν προτίμησης της 
υπηρεσίας 

Μέγεθος Α4 

80 ΔΙΣΚΟΣ (ΡΑΦΙ) ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 

Υλικό κατασκευής: μέταλλο 

Να συνδέονται μεταξύ τους 

Σε διάφορα χρώματα κατόπιν προτίμησης της 
υπηρεσίας 

Μέγεθος Α4 

81 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 58mmΧ80mm Ταινία 58mmX80mm που κολλάει και αφαιρείται 
εύκολα 

82 ΚΑΡΜΠΟΝ - Α4 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 
100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Πακέτο των 100τεμ.  

Διάσταση Α4 
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83 ΤΑΜΠΟΝ Νο1 

Υλικό θήκης μέταλλο 

Σε διάφορα χρώματα κατόπιν προτίμησης της 
υπηρεσίας 

Διαστάσεις 11Χ7cm 

84 ΤΑΜΠΟΝ Νο 2 

Yλικό θήκης μέταλλο 

Σε διάφορα χρώματα κατόπιν προτίμησης της 
υπηρεσίας 

Διαστάσεις 15,8Χ9cm 

85 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Επιτραπέζια ή μικρά με δύο τρύπες που μπαίνουν 
στην ειδική θήκη 

86 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 12 ΨΗΦΙΩΝ  

Να διαθέτει μεγάλα πλήκτρα, οθόνη 12 ψηφίων, 
δυνα-τότητα μετατροπής νομίσματος, πλήκτρο 00, 
πλήκτρο %, ενσωματωμένη μνήμη 

Να λειτουργεί με μπαταρίες και ηλιακή ενέργεια  

Να έχει εγγύηση δύο ετών  

Να είναι αρίστης κατασκευής υλικό 

87 
CD (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 700MB, 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 80MIN) TΩΝ 
50ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Χωρητικότητα 700ΜΒ 

Χρόνος εγγραφής 80min 

Ταχύτητα εγγραφής 4Χ-12Χ 

Πακέτο 50τεμ. 

88 DVD R ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4,7GB 
TΩΝ 25 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Χωρητικότητα 4,7GB 

Πακέτο 25τεμ. 

89 ΘΗΚΕΣ CD ΧΑΡΤΙΝΗ 
Υλικό κατασκευής: χαρτί 

Να είναι ανθεκτικές 

90 ΘΗΚΕΣ  CD ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
Υλικό κατασκευής: πλαστικό 

Να είναι ανθεκτικές  

91 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
17Χ25εκ Υλικό κατασκευής πολύ καλής ποιότητας  

92 ΣΟΥΜΕΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 34Χ47 εκ. 

Υλικό κατασκευής: δερματίνη καλής ποιότητας 

Διαστάσεις 34Χ47εκ. 

Διάφορα χρώματα κατόπιν προτίμησης της 
υπηρεσίας 

Να διαθέτει θήκη στο εσωτερικό 

93 ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ 8,2ΓΡ. 

Σε πλαστική συσκευασία με καπάκι που βιδώνει 

Να ξεπλένεται με νερό 

Ποσότητα ανά συσκευασία 8,2γρ. 

94 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30Μ 
Από καλής ποιότητας υλικό  

Μήκος 50μ. 
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95 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4 

Υλικό κατασκευής: χαρτί  

Μέγεθος Α4 

Να διπλώνει από πάνω και να είναι ελεύθερο από 
τις άλλες πλευρές 

96 ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΑ 

Τύπου FABER-CASTELL ή παρόμοιου 

Κατασκευασμένο από πλαστικό υψηλής ποιότητας 

Με ενδεικτικές λωρίδες διαφόρων χρωμάτων 

Μήκους 30cm 

(1:20,1:25,1:50,1:75,1:100,1:125) 

97 ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΔΙΑΦΑΝΟΙ ΜΕ 
ΚΟΥΜΠΙ 

Υλικό κατασκευής : ανθεκτικό πλαστικό καλής 
ποιότη-τας 

Ιδανικό για φύλαξη εγγράφων ή μεταφορά αυτών 

Μέγεθος Α4 

98 ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΥΜΠΙ Α3 

Υλικό κατασκευής: ανθεκτικό πλαστικό καλής 
ποιότη-τας 

Ιδανικό για φύλαξη εγγράφων ή μεταφορά αυτών 

Μέγεθος Α3 

99 ΣΟΥΠΛ Α3  30ΘΕΣΕΩΝ 

Μέγεθος Α3 

Διαθέτει διαφανής θήκες για έγγραφα που 
τοποθετούν-ται από επάνω 

Έχει εξωτερικό σκληρό πλαστικό εξώφυλλο 

100 ΝΤΟΣΙΕ ΠΙΑΣΤΡΑ 

Υλικό κατασκευής: πλαστικό ανθεκτικό καλής 
ποιότητας 

Διαθέτει μεταλλικό κλίπς για συγκράτηση 
εγγράφων 

 Μέγεθος Α4 

101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ 60Χ90 
(ξύλινο πλαίσιο) 

Να είναι ανθεκτικής κατασκευής 

Να έχει ξύλινο πλαίσιο 

Να είναι κατασκευασμένος από λεπτόκοκκο φελλό 

Στην συσκευασία να περιλαμβάνονται πινέζες και 2 
άγκι-στρα στήριξης 

Διαστάσεις 60Χ90 περίπου 

102 ΧΑΡΑΚΕΣ 30m(πλαστικός) 

Υλικό Κατασκευής: πλαστικό    

Μήκος 20εκ. 

Να διαθέτει πατούρα 

103 ΧΑΡΑΚΕΣ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 100cm 
Υλικό Κατασκευής: αλουμίνιο    

Μήκος 100εκ. 
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104 
ΠΑΚΕΤΑ ΧΑΡΤΙ Α4 

175ΓΡ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
(100φύλλων) 

Υλικό κατασκευής: χαρτί 

Διάσταση Α4 

Σε διάφορους χρωματισμούς 

Να είναι κατάλληλο για όλους τους εκτυπωτές 
καθώς και για τα φωτοτυπικά μηχανήματα 

105 ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 
Από καλής ποιότητας υλικό  

Διάφορα μεγέθη 

106 ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ Κοπίδι μεγάλο αρίστης ποιότητας 

107 ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΠΙΔΙΑ Λάμες μεταλλικές για κοπίδια 

108 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Αλληλογραφίας 200φ. 
Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας 25Χ35 200φ  

109 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Αλληλογραφίας 100φ. 
Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας 25Χ35 500φ 

110 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Βιβλίο πρακτικών 20Χ30 100φ. 

111 ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Βιβλίο Δημοτολογίου 42Χ58 100φ. 

112 ΣΦΡΑΓΙΔΑ  Ξύλινη σφραγίδα στρογγυλή ή τετράγωνη 

113 ΣΦΡΑΓΙΔΑ Αυτόματη 

114 ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ Καλάθι αχρήστων μεταλλικό διάτρητο 

115 ΘΗΚΗ ΚΥΒΟΥ ΧΑΡΤΙΩΝ Τετράγωνη μεταλλική θήκη κύβου χαρτιών 
διάτρητη 

116 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ Μολυβοθήκη τετράγωνη μεταλλική διάτρητη 

117 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ  Βάση ημερολογίου μεταλλική διάτρητη ή πλαστική 
με μεταλλικό σκελετό 

118 AΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 75Χ75 400Φ. 

Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων 75Χ75mm 400 
φύλ-λων  

119 ΥΠΟΠΟΔΙΟ Πλαστικό υποπόδιο με μεταλλική βάση 

120 ΠΙΝΕΖΕΣ Πινέζες ασημένιες 100τεμ. 

121 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ Μύτες για μηχανικό μολύβι 0,5-0,7(12τεμ.) 

122 ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας 200ΜΙC 

123 ΔΑΧΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΑΣ Δαχτυλοβρεχτήρας πλαστικός 006 με σφουγγαράκι 

124 ΡΟΛΟ ΦΕΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Ρολό φελλού με το μέτρο πάχους 4mm χονδρό 

Θεωρήθηκε 
 
Ελεούσα, 28/05/2019   

               Ο Συντάξας                                                  Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
                Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                              Οικονομικών Υπηρεσιών 
                           Ζώης Γαλατάς                                                       Βασιλική Ζέρβα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Αριθμ. Μελέτης : 08/2019 

 
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 31.600,16 € ΜΕ Φ.Π.Α. 
 
 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων για  τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας προϋπολογισμού 31.600,16 € 
μαζί με τον ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. των εξόδων 10.6613 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020 στον οποίο και έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση. 

Οι Κωδικοί αριθμοί είδους (CPV) είναι οι: 30199000-0 & 30125110-5. 

Πιο αναλυτικά: 

Η δαπάνη για την σύμβαση θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου 
Ζίτσας στον κωδικό: 

Κ.Α. Τίτλος Αρ. δέσμευσης  2019 2020 

10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

743 600,16 31.000,00 

Σύνολο 600,16 31.000,00 
Γενικό Σύνολο 31.600,16 

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117,  

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Δήμου οικονομικού έτους 2019 & 2020. 

Πιστοποιήσεις 

1. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει τα 
προσφερόμενα υλικά. Τα προσφερόμενα είδη θα προέρχονται από εργοστάσια που έχουν 
διαδικασίες παραγωγής τυποποιημένες κατά το πρότυπο ISO 9001. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει 
να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα προσφερόμενα είδη (γραφίτες, μελάνες, κεφαλές 
εκτύπωσης κλπ) θα πρέπει να είναι των ιδίων κατασκευαστριών εταιριών με των μηχανημάτων στα 
οποία πρόκειται να τοποθετηθούν. 

2. Τα αναλώσιμα προϊόντα μπορούν να είναι μόνο γνήσια και θα πρέπει να γίνεται άμεση 
αντικατάσταση σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης. 
 

3. Το υπό προμήθεια χαρτί το οποίο θα είναι κατάλληλο για απευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου 
και στις δυο όψεις,  θα πρέπει να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗ 

Βάρος, g/m
2
 ΤΑΡΡΙ 80+ 4gr 

Πάχος, μm ΤΑΡΡΙ 92-106 

Τραχύτητα (Roughness Bendtsen), ml/min ISO 8791/2 120 

Περιεκτικότητα σε υγρασία, % ISO 287 4.0 

Λευκότητα (Whiteness) CIE 165 

Λαμπρότητα (Brightness D65), % ISO 2470 112 

Αδιαφάνεια (Opacity), % ISO 2471 89-92 

 

Να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, οι οποίες πρέπει να είναι τυλιγμένες σε αδιάβροχο 
χαρτί συσκευασίας για την προστασία του χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και να μην 
επηρεάζεται από μεγάλο διάστημα αποθήκευσης κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ & Γ 

                  ΟΜΑΔΑ Β’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΤΟΝΕΡ) 

                  CPV: 30125110-5 

 

 

Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ TONER ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 OKI ES4132  12K 18 85,00 € 1.530,00 € 
2 OKI ES4131 12K 25 85,00 € 2.125,00 € 

3 HP OfficeJet 100 
Mobile 338 black 11ml 10 29,00 € 290,00 € 

4 Lexmark E260dn 3,5K 2 105,00 € 210,00 € 
5 Lexmark MS 312dn 5K 6 110,00 € 660,00 € 
6 Kyocera FS-6950 DN TK-440 15K 1 90,00 € 90,00 € 
7 OKI B410 3,5K 1 68,00 € 68,00 € 
8 HP P2055D 6,5K 1 140,00 € 140,00 € 
9 Samsung SCX-4623F SF-650 2,5K 10 72,00 € 720,00 € 

10 Samsung SF-760P 1,5K 12 50,00 € 600,00 € 
11 Konica bizhub 600 43K 2 69,00 € 138,00 € 
12 Kyocera Taskalfa 221 TK-435 15K 2 62,00 € 124,00 € 

13 HP OfficeJet K7100 

344 Tri-colour Inkjet 
C9363EE 14ml 1 55,00 € 55,00 € 

339 Black Inkjet 
C8767EE 21ml 1 45,00 € 45,00 € 

14 OKI B412 7K 14 105,00 € 1.470,00 € 
15 OKI B432 7K 2 105,00 € 210,00 € 

16 HP DesignJet T790 

72 DesignJet 
1100/610/620 130ml 
yellow 

4 70,00 € 280,00 € 

72 DesignJet 
1100/610/620 130ml 
magenta 

4 70,00 € 280,00 € 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 
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72 DesignJet 
1100/610/620 130ml 
photo black 

4 70,00 € 280,00 € 

72 DesignJet 
1100/610/620 130ml 
cyan 

4 70,00 € 280,00 € 

72 DesignJet 
1100/610/620 130ml 
grey 

4 70,00 € 280,00 € 

72 DesignJet 
1100/610/620 130ml 
matte black 

4 70,00 € 280,00 € 

17 OKI B731 18K 2 210,00 € 420,00 € 
18 SHARP AR 5620N 16K 1 45,00 € 45,00 € 
19 KONICA BIZHUB 185 22K 1 58,00 € 58,00 € 
20 KONICA BIZHUB 250 17,5K 1 36,00 € 36,00 € 

21 HP OfficeJet 6310 
343 Tri-colour 7ml 1 39,00 € 39,00 € 
336 Black 5ml 1 23,50 € 23,50 € 

22 ΟΚΙ ES5431dn 

 BLACK 7K 3 70,00 € 210,00 € 
CYAN 6K 2 160,00 € 320,00 € 
MAGENTA 6K 2 160,00 € 320,00 € 
YELLOW 6K 2 160,00 € 320,00 € 

23 ΟΚΙ C511dn 

 BLACK 3,5K 7 60,00 € 420,00 € 
CYAN 2K 7 80,00 € 560,00 € 
MAGENTA 2K 7 80,00 € 560,00 € 
YELLOW 2K 7 80,00 € 560,00 € 

24 Lexmark CS725 

 BLACK 7.000 σελίδες 5 182,00 € 910,00 € 
CYAN 3.000 σελίδες 2 115,00 € 230,00 € 
MAGENTA 3.000 
σελίδες 2 115,00 € 230,00 € 

YELLOW 3.000 σελίδες 2 115,00 € 230,00 € 
25 DRUM OKI ES4132 25K 5 115,00 € 575,00 € 
26 DRUM OKI ES4131 25K 8 115,00 € 920,00 € 
27 DRUM OKI B412 25K 4 100,00 € 400,00 € 
28 DRUM OKI B432 25K 1 100,00 € 100,00 € 

29 DRUM ΟΚΙ ES5431dn            
30K Black 20k Color 2 135,00 € 270,00 € 

30 DRUM ΟΚΙ C511dn                 
30K Black 20k Color 2 120,00 € 240,00 € 

Άθροισμα: 18.151,50 € 
ΦΠΑ 24%: 4.356,36 € 

Σύνολο: 22.507,86 € 
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ΟΜΑΔΑ Γ’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)  

CPV: 30199000-0 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1 Χαρτί plotter ρολό 61cmX45.7m 80gr  10 7,50  75,00 

2 Χαρτί plotter ρολό 90cmX45.7m 80gr 20 9,50  190,00 

3 Χαρτί Α4 λευκό  80 g/m2 σε πακέτο των 
500 φύλλων 1800 3,70 6.660,00 

4 Χαρτί Α3 λευκό  80 g/m2 σε πακέτο των 
500 φύλλων 50 8,15  407,50 

Άθροισμα: 7.332,50  

ΦΠΑ 24%: 1.759,80  

Σύνολο: 9.092,30  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 

4.Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
Αντικείμενο της παρούσας ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων είναι η προμήθεια υλικών μηχανογράφησης 
και πολλαπλών εκτυπώσεων, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας για ένα έτος 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δηλαδή για το έτος 2020. 

ΑΡΘΡΟ 1 

Η διαδικασία της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 
209 του Ν.3463/2006. (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) 

ΑΡΘΡΟ 2 

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας αυθεντικά και θα ελεγχθούν µε βάση τις ισχύουσες 
προδιαγραφές ποιότητας υλικών. H ημερομηνία λήξεως θα είναι 3 μήνες µετά το πέρας της λήξεως της 
σύµβασης συν ένα έτος. Αν λήγουν πριν την ημερομηνία αυτή θα επιστρέφονται. 

Αν τα είδη αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωµα να τα  απορρίψει ή να 
επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, µετά από πρακτικό του  αρµόδιου οργάνου, κατά 
την εκτίµηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Αποφ. 11389/23/3/1993 του 
ΥΠ.ΕΣ. 

Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να αυξοµειώσει την συνολική ποσότητα ή µέρος αυτών µέχρι ποσοστό 30%. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης µελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Για τα τόνερ θα αναφέρεται ο αριθµός σελίδων εκτύπωσης ονοµαστικός και για τα µελάνια η χωρητικότητα 
σε ml, m3  (µονάδα όγκου) 

ΑΡΘΡΟ 5 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί τµηµατικά σε διάστηµα ενός (1) έτους µε δυνατότητα παράτασης τριών µηνών 
από την υπογραφή της σύµβασης εφόσον οι ποσότητες δεν εξαντληθούν εντός δωδεκαµήνου και θα 
συντάσσεται και θα υπογράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής της προμήθειας προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωµή του προμηθευτή. 

Οι ποσότητες θα εκτελούνται κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη στην υπηρεσία, κατόπιν εντολής του 
αρμοδίου υπαλλήλου του τµήματος Προµηθειών, αυθημερόν (λόγω έλλειψης αποθηκευτικού χώρου) και 
στη συνέχεια θα συντάσσεται και θα υπογράφεται το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της 
προμήθειας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωµή του  προμηθευτή. 

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια αναλωσίμων θα καθορίζεται από το γραφείο προμηθειών του 
Δήμου Ζίτσας. Η παράδοση των αναλωσίμων θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που 
θα του υποδειχθεί. 

Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στη προθεσμία παράδοσης, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης θα 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ,σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Σε περίπτωση αδυναµίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη ή σε παρατηρούμενες καθυστερήσεις 
παραδόσεως των υλικών, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να διαλύσει την σύµβαση και να κηρύξει τον 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
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προμηθευτή έκπτωτο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλοντας στον προμηθευτή τις από τον 
νόµο προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση καταστροφής εντός εκτυπωτή, fax ή φωτοαντιγραφικού 
να αντικαταστήσει τα συγκεκριμένα αναλώσιμα του με άλλα ίσης αξίας. Το ίδιο ισχύει και σε 
περίπτωση αγοράς νέου μηχανήματος. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης. 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την παραλαβή των ειδών, την έκδοση τιµολογίου  πώλησης  και  
την προσκόμιση των λοιπών δικαιολογητικών που ορίζει ο νόµος. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Όλες οι οικονομικές προσφορές πρέπει να υποβληθούν και ως λογιστικό φύλλο (τύπου Excel) σε 
ηλεκτρονική µορφή και οι σχετικοί πίνακες θα πρέπει να είναι παρόµοιοι µε αυτούς της μελέτης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΥΔ  
 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6103] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λεωφ. Πασσαρώνας 1/Ελεούσα / 45 445 ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Γαλατάς Ζώης] 

- Τηλέφωνο: [26533 60051] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [zitsa@zitsa.gov.gr] 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»: 30192700-8, 30199000-0 & 
30125110-5] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

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

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

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςiv; 

[ ] 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) [……] 
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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 …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

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).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

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

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 
 δωροδοκίαviii,ix· 
 απάτηx· 
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiv 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 
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;  

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

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): 

[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[ ] Ναι [ ] Όχι  
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxix: 

[……] 
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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 
ασφάλισηςxx, 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; 

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 ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

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): xxii 

[……][……][……] 
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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 δικαίουxxiii; 

[] 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 
καταστάσειςxxiv : 

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  

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 συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσειςxxv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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πληροφορίες: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

[  ] 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 συμφερόντωνxxvii 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 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
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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: 

 

 

[….................] 

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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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  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 εγκατάστασήςxxx; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

 

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 
αναφέρονταιxxxi, 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 
δωρεάνxxxii. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [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 
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αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 
το σύνολο αυτών 

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

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 
από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή 
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

6  Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7    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.” 

8 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.  

9 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). 

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

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 
κείμενη νομοθεσία). 

12 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. 

13 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. 

14 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”. 

15 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.". 

16 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 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

22 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).  

23 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  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

25 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

26 Άρθρο 73 παρ. 5. 

27 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
1 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
1 Πρβλ άρθρο 48. 

28  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

29 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

30 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

31 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.  

 





 

Σελίδα 87 

 





 

Σελίδα 88 

 

 

                                                             
 

          
      

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




