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1. Σνλ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ην Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85/η.Α/11 Απηνδηνίθεζε θαη ηελ 
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» θαη ην Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/η. 
Α/14 Δζσηεξηθψλ». 
2. Σν Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/1995) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3871/2010 (ΦΔΚ 141/η.Α/17 08-2010) «Πεξί 
Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπζχλεο». 
3. Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/8 8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ). 
4. Σν Π.Γ. 80/2016 «Πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 
5. Σν κε αξηζ. πξ. 64389/896/13-4-2018 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ:  18REQ002938155). 
6. Σελ κε αξηζκ. 1110/24-4-2018 (ΑΓΑ ΦΡΚΛ7ΛΦ-4ΞΡ) απφθαζε ηεο Ο.Δ. κε ηελ νπνία 
εγθξίλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα. 
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7. Ζ A/A 2060/2018 κε αξ. πξση. 74966/6418/27-4-2018 (ΑΓΑ ΦΔΣ7ΛΦ-ΞΦ3), έγθξηζε 
δέζκεπζεο πίζησζεο πνζνχ 74.380,00 €. 
8. Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε  ΑΓΑΜ 18REQ003034606.  
9. Tελ κε αξηζ. 1391/16-5-2018 (ΑΓΑ ΦΟΗ27ΛΦ-ΛΒΚ) έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ πιηθψλ Ζ/Τ, θσηναληηγξαθηθψλ, εθηππσηψλ , θαμ 
θαζψο θαη γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φιψξηλαο, θαη ησλ λέσλ φξσλ 
ηεο δηαθήξπμεο, απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 
 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά βάζε ηηκήο ζε επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ πιηθψλ Ζ/Τ, θσηναληηγξαθηθψλ, 
εθηππσηψλ θαη θαμ θαζψο θαη γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Φιψξηλαο γηα ην έηνο 2018. 
 
Ο ελδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο γηα θάζε είδνο πξνκήζεηαο νξίδεηαη σο εμήο: 
 
 Α) ΑΝΑΛΧΙΜΑ: Η/Τ, ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΧΝ, ΔΚΣΤΠΧΣΧΝ, ΦΑΞ ΜΔΥΡΙ 40.097,88 € κε 
ΦΠΑ 
 Β) ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΜΔΥΡΙ 34.272,53 € κε ΦΠΑ 
 
 
   O δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κεηά ηελ παξέιεπζε δώδεθα (12) εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 66, 117, 
120 θαη 121 (παξ. 1γ) ηνπ Ν. 4412/2016. 
   Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηα πξνβιεπφκελα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. 
    Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3.1 ηεο 
παξνχζεο.  
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ 
παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III  ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (ΣΔΤΓ) 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV  ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V  ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ 

ΔΠΙΣΟΛΧΝ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI  ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 
1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 
Δπσλπκία  Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο 
Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε  Γηνηθεηήξην 
Πόιε  Φιψξηλα 
Σαρπδξνκηθόο Κσδηθόο 53100 
Υώξα Διιάδα 
Γ/λζε / Σκήκα Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ/Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ 
Σειέθσλν 232853 50504 
Φαμ 23853 50501 
Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr 
Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο Υξήζηνο Κσλζηαληηλίδεο 
 
 
 
 
1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε. 
Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο. 
Ζ ελ ιφγσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
– Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο ηνπ έηνπο 2018, απφ ηνλ θνξέα 02.03, εηδηθφ θνξέα 072, θαηά 
ΚΑΔ σο εμήο: 
α) Αλαιώζηκα: Η/Τ, θσηναληηγξαθηθώλ εθηππσηώλ θαη θαμ,  ΚΑΔ 1111.01 
β) Γξαθηθή ύιε, ΚΑΔ 1111.01 
 
1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο 
 
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα αλαισζίκσλ: Ζ/Τ, Φσηνηππηθψλ,  
εθηππσηψλ, θαμ θαζψο θαη γξαθηθήο χιεο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Φιψξηλα γηα ην έηνο 2018, θαηά ηηο πνζφηεηεο αλά είδνο φπσο αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά 
ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ. 
Η πξνκήζεηα ζα είλαη ηκεκαηηθή θαηόπηλ παξαγγειίαο θαη ζα εμειίζζεηαη θαζ’ όιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο. 
Σα αλσηέξσ πιηθά πξνο πξνκήζεηα θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ 
Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 30192300-4 γηα ηελ κεραλνγξαθηθή ύιε, (CPV) : 
30192700-8 γηα ηε γξαθηθή ύιε. 
Ο παξψλ Γηαγσληζκφο γίλεηαη κε θξηηήξην ηε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά βάζε ηηκήο. 
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 74.370,41 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24 % (ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ρσξίο Φ.Π.Α.: 59.976,14 
€, Φ.Π.Α. :  14.394,27 €). 
 
α) Αλαιώζηκα: Η/Τ, θσηναληηγξαθηθώλ θαη θαμ κέρξη 40.097,88 € κε ΦΠΑ 
β) Γξαθηθή ύιε  κέρξη 34.272,53 € κε ΦΠΑ 
 
Κάζε πξνκεζεπηήο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνζθνξά, είηε γηα φινπο ηνπο πίλαθεο ησλ εηδψλ ή γηα 
θάζε πίλαθα ρσξηζηά (βιέπε παξάξηεκα IV) . 
Οη πξνζθνξέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξηζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 
σο απνξξηπηέεο, ζα θαηαρσξεζνχλ ζην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο. 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη 31/12/2018. 
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην. 
 
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο 
θαη΄εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 
* ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί ζπκπιεξσζεί θαη ηζρύεη, 
* ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
* ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, Σπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 
Πξνζώπσλ θαη Υπεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Τνκέα-Τξνπνπνίεζε Δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 
(Α΄161)θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 
4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 
* ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Ειεγθηηθό Σπλέδξην», 
* ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Σπγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 
νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε», 
* ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ…», 
* ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα 
Δηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 
* ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150), 
* ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 
* ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη 
ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
* ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, Σπγγεληθά Δηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”, 
* ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία”, ηνπ π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Δηαηάθηεο”, φπσο ηζρχεη, 
ηνπ π.δ 39/17 (64/Α) “¨Καλνληζκόο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ ελώπηνλ ηεο Αξρήο 
Εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ”, 
Πιένλ ησλ : 
1. Τν Π.Δ 146/10/ (239/Α) «Οξγαληζκόο Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο», όπσο απηόο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί. 
2. Σελ κε αξηζ. 78/2017 (ΑΓΑ Χ0827ΛΦ-4ΣΛ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ 
νπνία νξίδεηαη ε επηηξνπή Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκψλ γηα ην έηνο 2018 
3. Σν κε αξηζ. πξ. 64389/896/13-4-2018 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ: 18REQ002938155). 
4. Σελ κε αξηζκ. 1110/2018 (ΑΓΑ ΦΡΚΛ7ΛΦ-4ΞΡ) απφθαζε ηεο Ο.Δ. κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε 
δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα. 
5. Ζ κε αξηζκ. 2060/27-4-2018 (ΑΓΑ:ΦΔΣ7ΛΦ-ΞΦ3), Απφθαζε έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο. 
6. Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 18REQ003034606. 
7. Tελ κε αξηζ. 1391/16-5-2018 έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ αλαθεξφκελνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ λέσλ 
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΑΓΑ: 
ΦΟΗ27ΛΦ-ΛΒΚ). 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ. 
   Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ σο ηελ Γεπηέξα 4/6/2018 θαη ψξα 9:00 π.κ. ή λα 
απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθψο ηηο έγγξαθεο πξνζθνξέο ηνπο, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην 
Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, 2νο φξνθνο, γξαθείν 4, Πηνιεκαίσλ 1 
– 53100 Φιψξηλα ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα. 
   Πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 
απνζθξαγηζζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο, απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ 
δηαγσληζκφ (άξζξν 96 Ν. 4412/2016). 
   Ζ πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ηαρπδξνκηθψο, σο ζπζηεκέλε. Όζεο πξνζθνξέο 
ππνβιεζνχλ έηζη, ζα παξαιεθζνχλ κφλν αλ πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ σο άλσ εκέξα θαη ψξα 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο. Πξνζνρή - ε εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δελ 
ιακβάλεηαη ππφςε. 
    Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Φιψξηλαο ηελ Γεπηέξα 4/6/2018 θαη ψξα 10:00 πκ ζηνλ εκηψξνθν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Φιψξηλαο, Γηνηθεηήξην, Πηνιεκαίσλ 1, ζηελ Φιψξηλα. 
 
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα 180 εκέξεο απφ ηελ επφκελε 
εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ππεξηζρχνληαο φπνηαο άιιεο αλαθνξάο ζε νπνηνδήπνηε 
ζεκείν ηεο πξνζθνξάο ηνπο γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
1.6 Γεκνζηόηεηα. 
Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί: 
1. ηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΚΖΜΓΖ (www. eprocurement.gov.gr) 
2. H Πεξίιεςε δηαθήξπμεο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΤΓΔΗΑ (www.diavgeia.gov.gr) 
θαη http://www.eprocurement.gov.gr/ 
3. ηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο (http://mail.florina.pdm.gov.gr). 
4. ηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο www.pdm.gov.gr 
5. ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο 
6. Αλάξηεζή ηεο ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φιψξηλαο 
 
 
 
 
 
1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο. 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 
ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 
4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ. 
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο. 
 
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 
 
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα: 
• Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
• Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θπζηθνχ & νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
• Σερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
• Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ]. 
• Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
• Τπνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 
• Tν ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο. 
 
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 
 
Γ/λζε / Σκήκα: Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ/Σκήκα Πξνκεζεηψλ 
Σειέθσλν: 23853050504 
Fax: 23853050501 
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr  
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Υξήζηνο Κσλζηαληηλίδεο 
 
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο 
ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ 
αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 
β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 
 
 
2.1.4 Γιώζζα. 
 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σπρφλ ελζηάζεηο ή 
πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
2.1.5 Δγγπήζεηο. 
 
    Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε 
- κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 
Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 
κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 
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γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα 
ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 
ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
   Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 
   Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 
εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε 
δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 
αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ 
πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
 
2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 
 
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο. 
 
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ  πκβάζεσλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξν 79 ηνπ Ν. 
4412/2016 (Α΄147), φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2.4.3. «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» 
ηεο παξνχζαο. 
 
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, 
δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ 
Α.Α.κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε 
λνκηθή κνξθή, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε. 
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
 
 
 
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο. 
 
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη 
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, 
χςνπο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ 2% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηκεκάησλ 
ελδηαθέξνληνο. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
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πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
 
ΣΜΗΜΑ  ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. (ζε επξώ) 

ΤΦΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ 
ΔΠΙΣΟΛΗ (πνζνζηό 
2%) ζε επξώ 

1 αλαισζίκσλ πιηθψλ Ζ/Τ, 
Φσηναληηγξαθηθψλ θαη θαμ 

32.337,00 646,74 

2 Γξαθηθή χιε 27.639,14 552,78 
    
 ΤΝΟΛΟ 59.976,14 1.199,52 
 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 
παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο. 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά: 
α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί 
αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 
β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο 
επ’ απηψλ. 
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 
2.2.3 θαη 2.2.4, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή 
δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ. 
 
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 
κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο : 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 
νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή 
εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 
απηήο, 
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ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 
θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην  άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 
λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 
   Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 
ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 
  ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 
θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 
αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 
  ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά 
θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 
εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
 
2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα 
θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
   Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 
  Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 
  Δπίζεο απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
(δηαγσληζκό) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο, εθόζνλ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί πξόζηηκα 
από ηελ Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ 
ρέζεσλ, ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό. 
 
2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/2016, 
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή 
εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα 
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε 
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, 
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(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεοελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 
4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθά, κέζα, 
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο, 
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 
αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 
αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ 
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο. 
2.2.3.4. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ 
ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 
2.2.3.5. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ 
λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη 
ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ 
ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ 
ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ 
αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο 
θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε 
εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο 
δελ κπνξείλα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ 
νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 
2.2.3.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ λ. 4412/2016. 
2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 
άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 
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αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε 
απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 
αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. 
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ 
Τιηθνχ.  
 
2.2.5 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο. 
2.2.5.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ. 
 
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.4 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο 
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην 
επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα III , ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε 
δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 
Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 
15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ). 
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, απφ θάζε έλα 
απφ ηα σο άλσ πξφζσπα. 
Ζ ππνρξέσζε ππνγξαθήο αθνξά φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην ηειεπηαίν 
εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, αλά πεξίπησζε. 
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν 
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
 
2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα. 
 
Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.4, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ 
κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκααπνζήθεπζεο εγγξάθσλ 
ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη 
ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016. 
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ. 
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Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, 
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε 
πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο 
άλσ παξάγξαθν, 
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. 
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ 
ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3, ην έγγξαθν ή 
ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο 
ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 
έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 
θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3. 
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 
ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ 
παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 
γ) Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ ηνπ 2.2.3.2. απαηηείηαη έλνξθε βεβαίσζε 
όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν 4412/2016. 
 
B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ 
άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ 
ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη 
αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε 
ζχκβαζεο. 
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ 
Τιηθνχ. 
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 
αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή 
κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή 
ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ 
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λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, 
δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
Β.4. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο. 
 
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη ηηκήο. 
 
2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ. 
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 
 
  Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Η & ΗΗ 
ηεο Γηαθήξπμεο, είηε γηα έλα απφ ηα ηξία ηκήκαηα, είηε θαη γηα ηα ηξία ηκήκαηα. 
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
  Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 
είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη 
ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε 
κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 
 
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 
 
2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν θαη λα 
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ 
Τπεξεζία κέρξη ηελ Γεπηέξα 4/6/2018 θαη ψξα 9:00 πκ, δηαθνξεηηθά ζα ζεσξνχληαη 
εθπξφζεζκεο θαη ζα επηζηξέθνληαη. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε 
πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε 
θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 
1. Οη πξνζθνξέο θαη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, 
ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
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Δθηόο θαθέινπ νη πξνζθνξέο ζα ζπλνδεχνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο θαη απφ έγγξαθν 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα αλαγξαθεί ν αξηζκφο εηζεξρνκέλνπ πξσηνθφιινπ ηεο θαηάζεζεο ηεο 
πξνζθνξάο. Δπίζεο, ζε απηφ ην έγγξαθν πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ρξνληθή ηζρχο ηεο πξνζθνξάο 
(ηνπιάρηζηνλ 180 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνύ). 
2. Οη πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λνκηθφ εθπξφζσπν απηψλ. 
(άξζξν 96 παξ. 6.) 
3. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 
είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν (άξζξν 96 παξ.7) 
4. ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα 
(άξζξν 92): 
α) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 93, (φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 2.4.3 ηεο παξνχζεο). 
β) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 
ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 94 . 
Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ 
ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο 
ίδηεο ελδείμεηο θαη 
γ) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» (Παξάξηεκα IV), ν 
νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95. 
Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 
θαθέινπ ηεο παξ. 1. 
 
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο». 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
α) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
ρσξίο ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο (άξζξν 3 ηνπ Ν.4250/2014), ζηελ νπνία: 
1. Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ, δειψλεηαη ε ππεξεζία ή νη 
ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο θαηαηίζεηαη ε πξνζθνξά (ζχκθσλα κε ηελ νλνκαηνινγία πνπ 
αθνινπζείηαη ζηνπο πίλαθεο ηεο παξνχζαο). 
2. Όηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ θαη ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα. 
β) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
ρσξίο ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο (άξζξν 3 ηνπ Ν.4250/2014), ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη : φηη 
«δελ έρνπλ επηβιεζεί πξόζηηκα από ηελ Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ «γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ: ΗΤ, Φσηναληηγξαθηθώλ 
εθηππσηώλ θαη θαμ θαζώο θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Φιώξηλαο γηα ην έηνο 2018». 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 1/2018 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Φιώξηλαο (Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ-
Οηθνλνκηθνύ, Σκήκα Πξνκεζεηώλ, Γηνηθεηήξην, Σ.Κ. 53100 Φιώξηλα, 5νο όξνθνο). 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 4/6/2018, 9:00 π.κ. 
Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα: (επωνυμία, διεφθυνςη, ο αριθμόσ 
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίασ (fax) και η ηλεκτρονική του διεφθυνςη(email).) 
(Σε περίπτωςη ζνωςησ οικονομικών φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλήρη ςτοιχεία όλων των 
μελών τησ, καθώσ και τα ςτοιχεία του εκπροςώπου τησ.) 
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Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ, ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ 
παξόληα δηαγσληζκό (πεξηπ. γ, παξαγ. 2, άξζξνπ 73 Ν 4412/2016) θαη όηη εθόζνλ 
επηιεγνύλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηεο ηεο δηαθήξπμεο ζα πξνζθνκίζνπλ ην ζρεηηθό 
πηζηνπνηεηηθό». 
γ) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν είλαη ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε 
(Παξάξηεκα IV), ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν. 
δ) εγγύεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 
2.2.2.2. θαη 2.2.2.3. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
ε) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ: 
 
Γηα ηηο Αλώλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.) 
* Σν θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο απ' φπνπ πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαζψο θαη ε πιένλ 
πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ (θσηναληίγξαθν). 
* Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηελ εθινγή ηνπ ηζρχνληνο Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ (αθξηβέο αληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ). 
* Πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ζψκα, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ λφκηκα εθπξνζσπνχλ θαη δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην 
λνκηθφ πξφζσπν, καδί κε ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο (θσηναληίγξαθα). 
Γηα ηηο Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Δ.Π.Δ.) 
* Φσηναληίγξαθν ηνπ πιένλ πξφζθαηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ. 
* Σν θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο φπνπ δεκνζηεχζεθε ε πεξίιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 
(θσηναληίγξαθν). 
Γηα ηηο Ιδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο(ΙΚΔ, ηηο Οκόξξπζκεο (Ο.Δ.) θαη ηηο Δηεξόξξπζκεο (Δ.Δ.) 
* Φσηναληίγξαθν ηνπ πιένλ πξφζθαηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ. 
* Φσηναληίγξαθν ηεο πιένλ πξφζθαηεο ηξνπνπνίεζεο. 
Γηα αηνκηθή επηρείξεζε – Φπζηθό Πξόζσπν: 
* Φσηναληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο έλαξμεο εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.  
 
ε) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 
 
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά». 
H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 
ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο 
πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. 
 
2.4.5 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. 
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 
αλάζεζεο βάζε ηηκήο : 
ηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φπσο απαηηείηε ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV, ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
Α. Σηκέο. 
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη ζε επξψ αλά ηεκάρην αλάινγα κε ην πξνκεζεπφκελν 
είδνο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε – λφκηκεο 
θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη 
Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ 
θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 
ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 
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πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην 
θεθάιαην 1.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο γηα ην κέξνο πνπ ππνβάιεη πξνζθνξά. 
 
 
2.4.6 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ. 
  Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 
εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ, απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 
απνξξίπηεηαη.  
  Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016, θαη' αλψηαην 
φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 
  Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 
νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα 
παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ 
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη 
νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 
 
2.4.7 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ. 
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηνπο 
φξνπο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ησλ 
θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο, 
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 
απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ 
Ν. 4412/2016. 
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ζχκθσλα ην άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016, 
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 
πξνζθνξέο, 
δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε. 
ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 
ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 
παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ. 
3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ. 
 
  Ζ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 
ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε. 
   Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 
δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Ζ 
ππνβνιή κηαο κφλν πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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   Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κηα δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαηά ηελ θξίζε ηεο 
επηηξνπήο (άξζξν 117, Ν. 4412/2016). 
   Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  
   Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαηά θχιιν ή ηκεκαηηθά ή ηελ πξψηε θαη 
ηειεπηαία ζειίδα απηψλ. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, 
θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε 
πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 
   Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 
παίξλνπλ ζθξαγίδα απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη θπιάζζνληαη πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ 
κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 
   ηε ζπλέρεηα ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο αμηνινγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ε 
νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ή απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην 
θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 
   Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα όζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά 
ηελ αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ηνπο επαλαθέξνληαη γηα ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπο από ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα νξίδεηαη ζε 
ζρεηηθή πξόζθιεζε ηνπο από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ ή αλ είλαη 
δπλαηόλ απνζθξαγίδνληαη θαη ηελ ίδηα εκέξα θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο. 
 
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ. 
   Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, 
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 
Δηδηθφηεξα : 
  α) Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα 
απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 
  β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε 
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. Σα αλσηέξσ ππφ 
ζηνηρεία α θαη β ζηάδηα κπνξεί λα γίλνληαη θαη εληαία. 
  γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά 
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε  ή απνζθξαγίδνληαη θαη ηελ ίδηα 
κέξα θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 
θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ 
δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. 
  δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 
ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ 
θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ 
αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 
  Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 
πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα 
άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. 
  ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ 
ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 
ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 
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   Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε/απνθάζεηο ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. 
   Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί έλζηαζε/πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο. 
 
3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ. 
 
   Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 
πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε («πξνζσξηλό αλάδνρν»), λα 
ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηόλ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (ν νπνίνο παξαδίδεηαη 
εκπξόζεζκα ζην αξκόδην όξγαλν αμηνιόγεζεο) ζε δύν αληίηππα, έλα πξσηόηππν θαη έλα 
αληίγξαθν, ηα αλαθεξόκελα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 80 ηνπ Ν. 4412/2016, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία 
πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
   1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ (ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη 
από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο), έθδνζεο έσο θαη ηξείο (3) 
κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, απ' ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ηα αλαθεξφκελα ζην 
άξζξν 5. 
Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά α) ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο (Δ.Π.Δ.), θαη γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ θαη Δ.Δ), β) ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν 
θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ). 
   2. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
  3. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 
εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, 
δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 
ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 
παξφκνηα δηαδηθαζία 
     εκείσζε: Αλ ην θξάηνο κέινο ή ε ρώξα εγθαηάζηαζεο δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο 
έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθό ή όπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθό απηό δελ θαιύπηεη όιεο 
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο 1,2 θαη 3 ην έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθό κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε κέιε ή ζηηο 
ρώξεο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ 
 4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 
ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη 
αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 
5. Πηζηνπνηεηηθφ φηη «δελ έρνπλ επηβιεζεί πξόζηηκα από ηελ Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

πληνληζκνύ Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ, ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ παξόληα 
δηαγσληζκό (πεξηπ. γ, παξαγ. 2, άξζξνπ 73 Ν 4412/2016) θαη όηη εθόζνλ επηιεγνύλ γηα ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηεο ηεο δηαθήξπμεο ζα πξνζθνκίζνπλ ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό Έλνξθε 
βεβαίσζε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ ηνπ 2.2.3.2. απαηηείηαη όπσο 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν 4412/2016» ην νπνίν ζα δεηεζεί από ην αξκόδην 
ππνπξγείν Δξγαζίαο κέζσ ηνπ e-mail: kysepes3@otenet.gr ζην νπνίν ζα απνζηέιιεηαη ην αίηεκα 

mailto:kysepes3@otenet.gr
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όπνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, κε ηε ζθξαγίδα απηήο θαη ππνγξαθή, ηνλ 
δηαγσληζκό ζηνλ νπνίν πήξε κέξνο, ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ηελ νπνία νπνία πξόθεηηαη λα 
ππνγξάςεη θαη ηνλ ρξόλν κέζα ζηνλ νπνίν πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθό. Μεηά 10 
εκέξεο από ηελ απνζηνιή ηνπ e-mail ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο ζα επηθνηλσλήζεη κε ην ππνπξγείν 
Δξγαζίαο ζην ηειέθσλν 2131516500. 
 
  Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016. 
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984 (Α΄188) 
(παξ.10 αξζ.80 ηνπ Ν.4412/2016). 
  Ο πξνζσξηλόο αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 
δηαδηθαζίαο, εάλ: 
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε 
ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή iii) απφ ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη 
νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 ηεο 
παξνχζαο. 
  ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο 
ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., φηη πιεξνί, νη 
νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ 
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. 
  Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη 
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα 
πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία 
καηαηψλεηαη. 
  Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 
ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε 
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 
  Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο 
Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
  Μεηά ηελ παξαπάλσ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη κφλν απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 
 
3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο. 
 1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 
εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 
 2. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα 
αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, εληόο 
είθνζη (20) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, 
πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 
έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα 
ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε 





 22 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 
106. 
 
3.4 Δλζηάζεηο. 
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζχκθσλα κε ην άξζ. 127 
ηνπ Ν. 4412/16, ζχκθσλα κε ην νπνίν: 
1) ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο , ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο 
είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε 
ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. 
2) Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,ε νπνία απνθαζίδεη εληφο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 
έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ην 
νπνίν θαηαβάιιεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην αξκφδην 
δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
 
3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, 
κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα 
ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 
απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην 
ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 
χκθσλα κε ην άξζ. 106 ηνπ Ν. 4412/16 νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 
1) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
α) Δθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο 
φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ. 
β) ηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ηεο παξνχζαο. 
2) Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α) Λφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 
β) Αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ 
νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν. 
γ) Δάλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
δ) Δάλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε. 
ε) ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζ. 97 ηνπ Ν. 4412/16, ζηελ νπνία νξίδεηαη φηη κεηά ηε ιήμε 
ηνπ νξηζκέλνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα 
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.  
ζη) Γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
3) Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 
δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκα ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςε ηεο 
απφ ην ζεκείν ζην νπνίν εληνπίζηεθε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 
 
4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ. 
4.1 Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο. 
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Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 
αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α., θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 
ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ 
αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα 
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα V ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 
4412/2016. 
 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 
φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε 
επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξνζέζκνπ. 
 
4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία. 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 
 
4.3 Καηάξηηζε θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο 
Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
Πξνθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη δελ κπνξεί 
λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. 
Μεηά ηελ θαηαθχξσζε θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή χκβαζε, ε νπνία ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα 
ηελ εθαξκνγή ηεο θαηαθχξσζεο. 
Ζ χκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ 
κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ Πξνθήξπμε. 
Γηα ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα 
ζπλεξγαζηεί κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
Ζ ζρεηηθή ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ θ. Πεξηθεξεηάξρε Γπη. Μαθεδνλίαο, σο 
εθπξνζψπνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο, θαη ηνπ πξνκεζεπηή - αλάδνρνπ, βάζε ηεο 
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δηαθήξπμεο. 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα έρεη ηζρχ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31-12-2018. 
 
ΠΑΡΑΣΑΗ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ 
Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηζρχνο ησλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα δχν (2) κήλεο (ή 
παξαπάλσ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο) απφ ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο εθηέιεζεο 
ησλ ππεξεζηψλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, κεηά ηελ έγγξαθε ζπκθσλία κε ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή 
πνπ ζα θαηαθπξσζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 
 
4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. 
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 
4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 
ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
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β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ 
ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
 
4.6 Τπεξγνιαβία. 
Ο Αλάδνρνο κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ Έξγνπ δελ έρεη δηθαίσκα, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε 
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ Έξγνπ ππεξγνιαβηθά 
ζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Σελ 
πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θέξεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο (Άξζξν 58,131 Ν. 
4412/2016). 
 
5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ. 
5.1 Σξόπνο πιεξσκήο. 
 
Ζ αμία ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή - αλάδνρν εληφο ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηηο 
Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο. 
Ζ εμφθιεζε ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ –Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Δ. 
Φιψξηλαο, κεηά ηελ ππνβνιή ζ’ απηήλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ 
απφ ηηο εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο. 
Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά κε ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ησλ πξνκεζεηψλ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο πξνζθφκηζεο απφ ηνλ αλάδνρν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην Νφκν 
δηθαηνινγεηηθψλ. 
- Πξσηφθνιιν/απνδεηθηηθφ παξαιαβήο πιηθψλ. 
- Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ. 
- Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 
- Οπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία. 
 
   Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν θφξν εηζνδήκαηνο θαη φιεο ηηο 
λφκηκεο θξαηήζεηο. 
Οη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή, ν δε Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γεκφζην θαη ζα 
απνδίδεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 
 
 5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ – Κπξώζεηο. 
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 
απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ: 
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζ. 105 ηνπ Ν. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ νπνία εάλ ν 
αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ 
εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε 
ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζ. 106 ηνπ Ν. 4412/2016. 
β) ε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή 
αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 
ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζ. 206 
ηνπ Ν. 4412/2016. 
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Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηήζεθε κε 
επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο θαη εθφζνλ απηνί απνδεηθλχνληαη κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξσ βία. 
 
5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ. 
Ο αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζθχγεη θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 
θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 
6.2. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε 
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 
απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.  
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 
πξνζθπγή. 
 
6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ. 
6.1. Πνηόηεηα πιηθώλ 
Ζ πνηφηεηα θαη ην είδνο ηεο γξαθηθήο, κεραλνγξαθηθήο χιεο θαη θσηνηππηθνχ ραξηηνχ ζα πξέπεη 
λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο πνπ ζέηεη θάζε θνξά ε ελδηαθεξφκελε Τπεξεζία ζηνλ 
πξνκεζεπηή – αλάδνρν. 
Σν ραξηί θσηνηππίαο ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο ησλ 80 gr/m2. Ζ ζπζθεπαζία ηνπ παθέηνπ λα 
κελ είλαη πεξαηή ζηελ πγξαζία, θαηάιιειν γηα ηηο παξαθάησ ρξήζεηο: εθηππσηέο θαη θσηνηππηθά 
κεραλήκαηα Όια ηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, θαηάιιεια γηα ηνλ 
ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη θαη απνδεηθλχεηαη κε μερσξηζηή ππεχζπλε δήισζε. 
 
ΗΜΔΙΧΗ: 
Σα αλαιψζηκα λα είλαη απζεληηθά ηνπ αληίζηνηρνπ θαηαζθεπαζηή ησλ Ζ/Τ, Φσηναληηγξαθηθψλ, 
εθηππσηψλ θαη θαμ γηα ηα νπνία δεηνχληαη. 
 
6.2 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ. 
 
6.2.1. Ζ πξνκήζεηα ηεο γξαθηθήο, κεραλνγξαθηθήο χιεο θαη ηνπ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ ζα γίλεηαη 
ηκεκαηηθά εληφο ηνπ έηνπο 2018, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ επί κέξνπο Τπεξεζηψλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο θαη κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ – πξνκεζεπηή. 
Ο αλάδνρνο – πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε θαη άξηζηεο πνηφηεηαο 
πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ , πνπ ζπληζηνχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη λα έρεη πάληα 
ζηελ Δπηρείξεζε ηνπ ηα είδε πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο πξνζθνξάο πξνθεηκέλνπ λα 
θαιχςεη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο γηα ην έηνο 
2018. 
Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο θαη απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην 
θάλεη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ζαξάληα νθηψ (48), σξψλ. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ παξαδνζνχλ ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ 
παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο νη 
πξνβιεπφκελεο πνηλέο απφ ην Ν.4412/2016. 
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 
αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 
4412/2016. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο 
λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ 
αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη 
θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 
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6.2.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 
παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν 
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
6.2.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ 2 
ψξεο λσξίηεξα. 
Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ ππεξεζία, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ 
ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα 
θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 
6.2.4. Δθφζνλ παξαζηεί αλάγθε πξνκήζεηαο γξαθηθήο, κεραλνγξαθηθήο χιεο ή θσηνηππηθνχ 
ραξηηνχ πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ Πίλαθα ν πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη λα πξνκεζεχζεη ηελ 
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο κε ηελ παξαπάλσ χιε ζε ηηκέο ρακειφηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 
αγνξάο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε Π.Δ. Φιψξηλαο ζα πξνκεζεχεηαη ηελ παξαπάλσ χιε απφ 
άιινπο πξνκεζεπηέο. 
Δπηπιένλ νη πνζφηεηεο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηνπο θαηά πεξίπησζε πίλαθεο, ησλ εηδψλ 
γξαθηθήο, κεραλνγξαθηθήο χιεο θαη θσηνηππηθνχ ραξηηνχ γηα ην έηνο 2017, δελ είλαη δεζκεπηηθέο 
γηαηί δελ κπνξεί λα γίλεη αθξηβήο πξφβιεςε ησλ θαηά πεξίπησζε αλαγθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο νπφηε κπνξνχλ λα απμνκεηψλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο κέζα ζηα φξηα ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. 
 
6.3 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ. 
H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο 
παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ε νπνία νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. 
78/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΑΓΑ 
Χ0827ΛΦ-4ΣΛ). 
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 
πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο εθφζνλ ππάξρνπλ κε δηθαίσκα απφξξηςεο 
ησλ πιηθψλ. 
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 
θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί: 
α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ, 
β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ζχκβαζεο, 
γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. 
Αλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο, παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απηφ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη δηαηππψλεη 
αηηηνινγεκέλα ηε γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα ηε ρξήζε πνπ 
πξννξίδεηαη. Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε φηη νη 
παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, 
κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ Οξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ Οξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, κε ή ρσξίο έθπησζε επί ηεο 
ζπκβαηηθήο ηηκήο. 
 
6.4 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε. 
 
6.4.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 
πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 
6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο 
παξάδνζεο. 
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Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 
παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ 
ηεο ύκβαζεο. 
 
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ. 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ. 
Πξνκήζεηα ησλ θαησηέξσ αλαθεξνκέλσλ πιηθψλ: 
Α) ΑΝΑΛΧΙΜΑ:Η/Τ, ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΧΝ ΔΚΣΤΠΧΣΧΝ ΚΑΙ ΦΑΞ 
Β) ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ 
 
ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ. 
Η παξνύζα ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη Σκήκαηα: 
* ΣΜΗΜΑ 1. «Αλαιώζηκα Η/Τ, Φσηναληηγξαθηθώλ θαη θαμ, εθηηκώκελεο αμίαο 32.337,00 € , 
(πιένλ ΦΠΑ 24%). 
* ΣΜΗΜΑ 2. «Γξαθηθή ύιε», εθηηκώκελεο αμίαο 27.639,14 € , (πιένλ ΦΠΑ 24%). 
 
 Πξνζθνξέο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα νπνηνδήπνηε από ηα αλσηέξσ ηκήκαηα ή γηα ην 
ζύλνιν αλσηέξσ ηκεκάησλ. 
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 74.370,41 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο Φ.Π.Α.: € 59.976,14 & Φ.Π.Α. : 14.394,27). 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
   Ζ πνηφηεηα θαη ην είδνο ησλ πξνο πξνκήζεηα αλαισζίκσλ: Ζ/Τ, Φσηναληηγξαθηθψλ, 
εθηππσηψλ, θαμ, θαη γξαθηθήο χιεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο πνπ ζέηεη θάζε θνξά ε 
ελδηαθεξφκελε Τπεξεζία ζηνλ πξνκεζεπηή, κε βάζε πάληα ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα. 
   Όια ηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ πνπ 
πξννξίδνληαη. 
   Σν ραξηί θσηνηππίαο ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο ησλ 80 gr/m2. Ζ ζπζθεπαζία ηνπ παθέηνπ λα 
κελ είλαη πεξαηή ζηελ πγξαζία, θαηάιιειν γηα ηηο παξαθάησ ρξήζεηο: fax, εθηππσηέο θαη 
θσηνηππηθά κεραλήκαηα  
 
ΗΜΔΙΧΗ: Σα αλαιψζηκα λα είλαη απζεληηθά ηνπ αληίζηνηρνπ θαηαζθεπαζηή ησλ Ζ/Τ, 
Φσηναληηγξαθηθψλ, εθηππσηψλ θαη θαμ γηα ηα νπνία δεηνχληαη. 
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1) Πεξηγξαθή αλαισζίκσλ: Η/Τ, Φσηνηππηθώλ, εθηππσηώλ θαη θαμ  
 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΠΟΟΣΗ
ΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΥΧΡΙ ΦΠΑ 

1 Φσηνηππηθφ SHARP AR-5623N Σχπνπ MX-
235GT 

6   

2 Φσηνηππηθφ KYOCERA KM-
1635 

Σχπνπ TK-410 4   

3 Φσηνηππηθφ KYOCERA KM-
2530 

Σχπνπ 
KYOCERA TK-
2530 
(370AB000), 

6   

4 Φσηνηππηθφ KYOCERA MITA 
KM-1505 

Σχπνπ 
KYOCERA KM-
1505 toner 
(37029011) 

2   

5 Φσηνηππηθφ CANON 
IMAGERUNNER 
2525 

Σχπνπ C-EXV33 
(2785B002AA) 

6   

6 Φσηνηππηθφ TA Triumph Adler 
DC 2230 

Σχπνπ Copy kid 
DC 2230 
(613010015) 

4   

7 Φσηνηππηθφ KYOCERA KM-
1620 

Σχπνπ 
KYOCERA TK-
410 

8   

8 Φσηνηππηθφ KYOCERA KM-
5050 

Σχπνπ 
KYOCERA TK-
717 

3   

9 Φαμ PANASONIC KX-
FL421 

Σχπνπ KX-
FAT88X 

8   

10 Φαμ Kyocera Ecosys 
FS-1320MFP 

Σχπνπ TK-1115 12   

11 Φαμ SAGEMCOM MF 
4565 

Σχπνπ CTR356 1   

12 Φαμ SAMSUNG 
INKJET FAX SF-
340 

Σχπνπ Samsung 
M40 

2   

13 Φαμ PANASONIC KX-
FP205 

κειαλνηαηλία KX-
FA52X 
 

17   

14 Φαμ SAMSUNG LASER 
FAX SF-570 

Σχπνπ 
SCX4216D3 

4   

15 Φαμ HP OFFICEJET 
4500 all in one 

1. Σχπνπ HP 
901XL black 
(CC654AE) 

4   
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2. Σχπνπ HP 901 
Tri-color 
(CC656A) 

4   

16 Φαμ-
πνιπκεράλεκα 

HP OFFICEJET 
4255 ALL-IN-ONE 

1.ΣχπνπHP 56 
black (C6656AE) 

3   

2.ΣχπνπHP 28 tri-
color (C8728AN) 

3   

17 Φαμ - 
πνιπκεράλεκα 

HP laser jet pro 
MFP M127fn 

Τύπου HP 83A 

(CF283A) 

5   

18 Φαμ - 
πνιπκεράλεκα 

Kyocera EcoSYS 
FS-1325 MFB 

Σχπνπ 
KYOCERA TK-
1125 

5   

19 Φαμ-
Πνιπκεράλεκα 

PANASONIC KX-
MB771/772 

Σχπνπ Panasonic 
KX-FAT92 

9   

20 Φαμ-
Πνιπκεράλεκα 

HP OFFICEJET 
4355 ALL-IN-ONE 

Σχπνπ HP 22 Ink 
Cartridge tri-color 
θαη HP 21 black 
ink 

7   

21 Φαμ-
Πνιπκεράλεκα 

Samsung  xpress 
M2675 

MLT-D116L 13   

22 Δθηππσηήο Samsung ML-
2850D 

Σχπνπ Samsung  
ML-D2850B 

7   

23 Δθηππσηήο HP LASERJET 
1022 

Σχπνπ HP 12A 
Black (Q2612A) 

28   

24 Δθηππσηήο LEXMARK E240 Σχπνπ 24015SA 5   

25 Δθηππσηήο Samsung  
M2825ND 

Σχπνπ Samsung 
116L (MLT-116L) 

25   

26 Δθηππσηήο Samsung SL-
M2070F 

Σχπνπ Samsung 
111S Black Toner 
(MLT-
D111S/ELS) 

5   

27 Δθηππσηήο HP DESKJET 1280 1. Σχπνπ HP 45 
black (51645AE) 

8   

2. Σχπνπ HP 78 
(tricolor) 

8   

http://www8.hp.com/gr/el/products/oas/product-detail.html?oid=5298008
http://www8.hp.com/gr/el/products/oas/product-detail.html?oid=5298008
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28 Δθηππσηήο OKI B411dn Σχπνπ Original 
Black Toner 
cartridge 
(45807102) 

6   

29 Δθηππσηήο SAMSUNG ML-
1640 

Σχπνπ MLT-
D1082S 

19   

30 Δθηππσηήο SAMSUNG ML 
2950NDR 

Σχπνπ 103 (MLT-
D103S) 

38   

31 Δθηππσηήο HP Laserjet 1018 Σχπνπ HP 12A 
(Q2612A ) 

14   

32 Δθηππσηήο HP LASERJET 
1150 

Σχπνπ HP 24A 
Black (Q2624A) 

5   

33 Δθηππσηήο HP LASERJET 
1020 

Σχπνπ HP 12A 
(Q2612A 

6   

34 Δθηππσηήο HP Laserjet 1010 Σχπνπ HP 12A 
(Q2612A) 

16   

35 Δθηππσηήο HP PSC 1410 1. ΣχπνπHP 21 
black (C9351AE) 

4   

2. ΣχπνπHP 22 
tricolor 
(C9352AE) 

4   

36 Δθηππσηήο HP BUSINESS 
INKJET 2800 (4 
ρξψκαηα) 

1. HP 10 black 
(C4844AE) 

4   

2. HP 11 yellow 
(C4838AE) 

2   

3. HP 11 
magenta 
(C4837AE) 

2   

4. HP 11 cyan 
(C4836AE) 

2   

37 Δθηππσηήο Samsung ML-2010 
PR 

Σχπνπ Samsung 
119S Black (MLT-
D119S) 

12   

38 Δθηππσηήο HP Deskjet 840c 1.Σχπνπ HP 15 
black (C6615NE) 

3   

39 Δθηππσηήο SAMSUNG 
XPRESS M2022 

Σχπνπ Samsung 
111S  (MLT-
D111S/ELS) 

6   

40 Δθηππσηήο Kyocera mita 
ecosys FS-9500DN 

Σχπνπ 
Kyocera/Mita 
TK-70 
(370AC010) 

3   
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41 Δθηππσηήο KYOCERA ecosys 
FS-2020D 

Σχπνπ 
KYOCERA TK-
340 
(1T02J00EU0) 

7   

42 Δθηππσηήο HP PHOTOSMART 
7760 

1. ΣχπνπHP 56 
black (C6656AE) 

4   

2.ΣχπνπHP 57 tri-
color (C6657GE) 

4   

43 Δθηππσηήο LEXMARK E260dn Σχπνπ E260A21A 8   

44 Δθηππσηήο EPSON PLQ-22 Μειαλνηαηλία 
(S015339) 

8   

45 Δθηππσηήο HP OFFICEJET 
7500A WIDE 
FORMAT (4 ηχπνη) 

1. HP 920 black 
(CD971AE) 

4   

2. HP 920XL 
cyan (CD972AE) 

4   

3. HP 920XL 
magenta 
(CD973AE) 

4   

4. HP 920XL  
yellow 
(CD974AE) 

4   

46 Δθηππσηήο HP DESKJET 
1220c 

1.ΣχπνπHP 45 
Black (51645AE) 

12   

2. Σχπνπ HP 78 
tri-color 
(C6578DE) 

12   

47 Δθηππσηήο COMPUPRINT 
MDP 30 FB 

Μειαλνηαηλία 
 PRK-4287 Black 
Ribbon 
 

20   

48 Δθηππσηήο LEXMARK MS310s Σχπνπ Lexmark 
501 (50F1000) 

8   

49 Δθηππσηήο HP LASERJET 
P1005 

Σχπνπ HP 35A 
(CB435A) 

11   

50 Δθηππσηήο KYOCERA 
ECOSYS FS-
1320d 

Σχπνπ Kyocera 
TK-170 

3   

51 Δθηππσηήο EPSON EPL-6200 Σχπνπ Epson 
S050166, 

2   

52 Δθηππσηήο COMPUPRINT 
4/43 (BULL) 

Μειαλνηαηλία 
PRK-4287 

20   
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53 Δθηππσηήο OKI C5650 43872305 
(θίηξηλν) 

2   

43865708 
(καχξν) 

2   

43872307 
(Κπαλφ) 

2   

43872306 
(καηδέληα) 

2   

54 Δθηππσηήο LEXMARK E360D 260A11E 2   

55 Δθηππσηήο Samsung M2625D MLT-D116L 4   

56 Δθηππσηήο HP DesignJet T120 CZ129A NO.711 
Black 

3   

CZ131A NO.711 
Magenta 

3   

CZ132A NO.711 
Yellow 

3   

CZ130A NO.711 
Cyan 

3   

57 Δθηππσηήο Kyocera Ecosys 
FS-2000d 

TK-310 
(1T02F80EU0) 

6   

58 Πνιπκεράλεκα KYOCERA FS-
1016MFP 

Σχπνπ Kyocera 
TK-112, 

8   

59 Πνιπκεράλεκα HP PHOTOSMART 
C4480 all-in-one 

HP 350 Black 
(CB335EE) + HP  
 

4   

60 Πνιπκεράλεκα HP LASERJET 
M1005 MFP 

Σχπνπ HP 12A 
(Q2612A), 

3   

61 Πνιπκεράλεκα ΟΚΗ ΜΒ451 B401 BLACK 
(44992401) 

5   

62 Δθησπσηήο HP Laserjet PRO 
400 M401a 

Σχπνπ 80Α(2 
κεραλ.) 

8   

63 Πνιπκεράλεκα 
Α3 

EPSON Workforce 
7610 

Μειαλάθηα: 
Α) Black 27XL 
(C13T27114012) 
Β) Cyan 27XL 
(C13T27124012) 
Γ) Magenta 27XL 
(C13T27134012) 
Γ) Yellow 27XL 
(C13T27144012) 

3 ΔΣ 
ΣΧΝ 4 
ΥΡΧΜΑΣ
ΧΝ 

  

64 Φσηνηππηθφ SHARP AR-6020N ΜΥ-237GT 4   
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65 Φσηνηππηθφ Toshiba estudio 
232 

Toshiba T-2340 4   

66 Δθη/ηεο Lexmark MS312DN 51F2H00 8   

67 Φση/θφ SHARP MX-
M264NV 

Σφλεξ sharp 
MX312NT 

4   

68 Πνιπκεράλεκα Panasonic KX-
MB2170G 

Σφλεξ ΚΥ-
FAT472 

2   

69 Δηππσηήο hp Laserjet 1320 Σφλεξ hp 
Q5949X 

2   

70 Δθηππσηήο Lexmark E352dn Σφλεξ E250 
(250A11E) 

2   

71 Δθηππσηήο HP Laserjet 4200 Σφλεξ Q5942A 2   

72 Δθηππσηήο Samsung M2070 MLT-D1115 2   

73 Δθηππσηήο HP LASERGET  
1010 

Σφλεξ hp 
Q2612A 

3   

74 Δθηππσηήο SAMSUG XPRESS 
M2022 

Σφλεξ MLT-
D111S 

2   

75 Δθηππσηήο LEXMARK E 120 Lexmark 
12016SE 

4   

76 Δθηππσηήο Lexmark ΜS310d Σφλεξ 50F2H00 2   

77 Δθηππσηήο EPSON L 1300 Μειαλάθηα: 
Α) Σ6644 θίηξηλν 
Β) Σ6643 
καηδέληα 
Γ) Σ6642 γαιάδην 
Γ) Σ6641 καχξν 

2 ΔΣ 
ΣΧΝ 4 
ΥΡΧΜΑΣ
ΧΝ 

  

78 Δθηππσηεο LEXMARK E360dn Σχπνπ 
E360Ζ31Δ Toner 

3   

79 Δθηππσηήο HP LaserJet P2015 HP Q7553A 
(53A) Toner Print 
Cartridge - Black 

3   

80 Δθηππσηήο HP LaserJet 
P2016dn 

HP Q7553X 
(53X) Toner Print 
Cartridge - Black 

3   

81 Φσηνηππηθφ RICOH MP2501sp Σχπνπ Ricoh 
MP2501SP Black 
Toner Cartridge 
Mfr Part #: Ricoh 
841768 

5   
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82 Φαμ - 
πνιπκεράλεκα 

HP Officeget 6310 HP337 Black 
inkiet print 
cartidge 
(c9364EE 

4   

83 Δθηππσηήο HP 1315 AIO black hp56/57    ή 
color hp 27/28 

6   

84 Φσηνηππηθφ CANON IR 2230 C-EXV-11 

(9629A002AA) 
3   

85 Πνιπκεράλεκα LEXMARK  X 
463DN 

X463A11G 
 

3   

86 Δθηππσηήο EPSON L1300 Μειαλάθηα: 
Α) Σ6644 θίηξηλν 
Β) Σ6643 
καηδέληα 
Γ) Σ6642 γαιάδην 
Γ) Σ6641 καχξν 

3 ΔΣ 
ΣΧΝ 4 
ΥΡΧΜΑΣ
ΧΝ 

  

87 Δθηππσηήο EPSON L310 Μειαλάθηα: 
Α) Σ6644 θίηξηλν 
Β) Σ6643 
καηδέληα 
Γ) Σ6642 γαιάδην 
Γ) Σ6641 καχξν 

3 ΔΣ 
ΣΧΝ 4 
ΥΡΧΜΑΣ
ΧΝ 

  

88 Δθηππσηήο 
πνιπκεράλεκα\ 

EPSON L3050 Μειαλάθηα: 
Α) Σ6644 θίηξηλν 
Β) Σ6643 
καηδέληα 
Γ) Σ6642 γαιάδην 
Γ) Σ6641 καχξν 

3 ΔΣ 
ΣΧΝ 4 
ΥΡΧΜΑΣ
ΧΝ 

  

89 Πνιπκεράλεκα OKI MB451DN OKI 401 
(44992401) 
 

3   

90 Δθηππσηήο LEXMARK 
MS317DN 

Lexmark 
51B2000 
 

6   

91  CD-R (ζπζθεπαζία 25 
ηεκαρίσλ) 

40   

92  DVD-R (ζπζθεπαζία 25 
ηεκαρίσλ) 

40   

93  FLASH MEMORY USB 8 GB 12   

94  FLASH MEMORY USB 16 GB 17   

    781 ΤΝΟΛΟ  

https://www.cartridgesave.co.uk/9629A002AA.html
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     ΦΠΑ 24%  

     ΣΔΛΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

 

 
 
2) ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ 
 

Α/Α 

ΔΙΓΗ  
ΒΙΒΛΙΟΠΧΛΔΙΟΤ  
ΠΡΟ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Μνλάδα 
κέηξεζεο  ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΥΧΡΙ ΦΠΑ 

1 

ηπιφ  η. PILOT 
«BPS-GP (1.0)»             
ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ                                        ηεκάρηα 658   

2 

ηπιφ η.  PILOT 
«BPS-GP (0.7)»              

ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ                                                               ηεκάρηα 403   

3 
Μνιχβηα η. FABER-
CASTELL   ( 2=Β )                              ηεκάρηα 351   

4 

Γνκνιάζηηρα  η. 
PELEKAN   BR  40  

δίρξσκε                       ηεκάρηα 153   

5 

Μαξθαδφξνη  
Αλεμίηειεο κειάλεο η. 

STAEDLER 
ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ                                        ηεκάρηα 192   

6 

Μαξθαδφξνη Υνλδξήο 
γξαθήο  LIBERTY-
MARKER ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΥΡΧΜΑΣΑ                                                                        ηεκάρηα 283   

7 

Μαξθαδφξνη Λεπηήο 
γξαθήο  η. PILOT «G-

TEC-C4 (0.4)»  
ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ                                                                        ηεκάρηα 166   
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8 

Μαξθαδφξνη 
Τπνγξακκίζεσο  η. 
PELIKAN δηάθνξα 

ρξψκαηα      ηεκάρηα 489   

9 
Σακπφλ η. HORSE   N  

1 ηεκάρηα 10   

10 
Σακπφλ η. HORSE   N  

2 ηεκάρηα 6   

11 
Σακπφλ  η. HORSE   

N  3 ηεκάρηα 2   

12 
Σακπφλ η. HORSE   N  

4 ηεκάρηα 5   

13 
Μειάλε ζθξαγίδνο η. 

HORSE ηεκάρηα 135   

14 Πηλέδεο (θνπηί)  ηεκάρηα 18   

15 Ξχζηξα Μεηαιιηθή ηεκάρηα 30   

16 

Γηνξζσηηθά  η. 
BLANCO  1620/2  ζέη  

RELIKAN ηεκάρηα 55   

17 

Γηνξζσηηθά η. 
BLANCO  ROLLER  

975   4,2  mm ηεκάρηα 425   
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18 
Απνζπξαπηηθή  η. 

TOΠ ηεκάρηα 15   

19 
πξαπηηθή η. LION No 

10  ηεκάρηα 13   

20 πξαπηηθή η. PARVA ηεκάρηα 17   

21 
πξαπηηθή η. 
PRIMULA  12 ηεκάρηα 8   

22 

πξαπηηθή η. 
RAPESCO 39  

Μεγάιε ηεκάρηα 8   

23 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθνχ    Νν 23/8 

(θνπηί) ηεκάρηα 18   

24 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθνχ    Νν 
23/12 (θνπηί) ηεκάρηα 11   

25 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθνχ    Νν 
23/15 (θνπηί) ηεκάρηα 11   

26 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθνχ    Νν 
23/17 (θνπηί) ηεκάρηα 10   

27 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθψλ  Ν64  

(θνπηί) ηεκάρηα 50   
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28 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθψλ 24/6  

(θνπηί) ηεκάρηα 261   

29 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθψλ Ν10  

(θνπηί) ηεκάρηα 225   

30 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ 
Νo 3  θνπηί  100 

ηεκαρίσλ ηεκάρηα 121   

31 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ 
Νo 4  θνπηί  50 

ηεκαρίσλ ηεκάρηα 132   

32 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ  
E350    θνπηί 100 

ηεκαρίσλ ηεκάρηα 24   

33 

Binber  Clips (γηα 
φγθνπο πνπ δελ 

ζπξξάπηνληαη) Νν 
BC-30 (θνπηί) ηεκάρηα 29   

34 

Binber  Clips (γηα 
φγθνπο πνπ δελ 

ζπξξάπηνληαη) Νν 
BC-50 (θνπηί) ηεκάρηα 12   

35 

Κνιιεηηθή Σαηλία  
εινηέτπ    12 ρ 33 

(θνπηί) ηεκάρηα 97   

36 

Βάζε γηα θνιιεηηθή 
ηαηλία (η. Scotch   C 

38 )   ηεκάρηα 10   

37 

Κνιιεηηθή Σαηλία γηα 
ξηδφραξην (η. Scotch – 

magic tape)         ηεκάρηα 31   
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38 
Κνιιεηηθή Σαηλία  
εινηέτπ    19 ρ 33 ηεκάρηα 29   

39 

Κνιιεηηθή Σαηλία 
(δεκάησλ - θαθέ)  5 

εθαηνζηψλ ηεκάρηα 83   

40 

Πεξθνξαηέξ  κεγάιν 
Μεηαιιηθή Βάζε η. 
RAPESCO 865-P ηεκάρηα 5   

41 
Πεξθνξαηέξ η. 

SAX288  (ηεκάρην) ηεκάρηα 9   

42 
Καξθίηζεο Αηζάιηλεο     

(θνπηί) ηεκάρηα 9   

43 
Γφκκα - θφιια η. UHU   

N 12 ηεκάρηα 47   

44 
Γφκκα - θφιια η. UHU   

stic ηεκάρηα 67   

45 

Νηνζηέ- έιαζκα  
Γηαθαλέο  (δηάθνξα 

ρξψκαηα) ηεκάρηα 455   

46 

Φάθεινη (Κιαζέξ 
Πιαζηηθνί)   

Υξσκαηηζηνί  8/32 – 
4/32  ηεκάρηα 988   

47 

Φάθεινη (Απινί) η. 
ΝΟΡΜΑ     (δηάθνξα 

ρξψκαηα) ηεκάρηα 170   
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48 Φάθεινη (κε έιαζκα) ηεκάρηα 240   

49 Φάθεινη (κε απηηά) ηεκάρηα 2320   

50 
Φάθεινη (κε θνξδφλη)  

25 ρ 35 ηεκάρηα 3180   

51 
Φάθεινη (κε θνξδφλη)  

30 ρ 40 ηεκάρηα 1380   

52 
Φάθεινη κε ιάζηηρν 
(πιαζηηθνπνηεκέλνη) ηεκάρηα 820   

53 

Φάθεινη θνπηηά 
ιάζηηρν (ξάρε :  2 cm 
)  Γηάθνξα Υξψκαηα ηεκάρηα 60   

54 

Φάθεινη θνπηηά 
ιάζηηρν (ξάρε :  4 cm 

)        »             » ηεκάρηα 80   

55 

Φάθεινη θνπηηά 
ιάζηηρν (ξάρε :  8 cm 

)        »             » ηεκάρηα 130   

56 

Φάθεινη εγγξάθσλ Νν 
123  (Απηνθφιιεην)  

11,4 ρ 23,5  ηεκάρηα 3320   

57 

Φάθεινη εγγξάθσλ Νν 
133  (Απηνθφιιεην)    

12  ρ 29,5 ηεκάρηα 260   
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58 
Φάθεινη Απηνθφιιεηνη   
Άζπξνη    26 ρ 35 ηεκάρηα 950   

59 

Φάθεινη Κίηξηλνη 
(αθθνχια - Απηνθφι.)  

17 ρ 23 ηεκάρηα 1074   

60 

Φάθεινη Κίηξηλνη 
(αθθνχια - Απηνθφι.)  

23 ρ 32 ηεκάρηα 2242   

61 

Φάθεινη Κίηξηλνη 
(αθθνχια - Απηνθφι.)  

30 ρ 40 ηεκάρηα 842   

62 

Κφιιεο Αλαθνξάο 
Αξίγσην 1500 παθέην 

400 θχιισλ ηεκάρηα 1   

63 

Κφιιεο Αλαθνξάο    
ξηγέ      1501  παθέην 

400 θχιισλ ηεκάρηα 5   

64 

Κφιιεο Αλαθνξάο 
Καηξηγέ  1502  παθέην 

400 θχιισλ ηεκάρηα 2   

65 

Καξκπφλ  Υεηξφο  
(Α4)  πάθν 100 

θχιισλ ηεκάρηα 10   

66 
Πξσηφθνιια   20 ρ 30            

100 θχιισλ ηεκάρηα 4   

67 
Πξσηφθνιια   25 ρ 35            

300 θχιισλ  ηεκάρηα 3   
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68 
Πξσηφθνιια   25 ρ 35            

500 θχιισλ ηεκάρηα 5   

69 
Βηβιίν Γηεθπεξαίσζεο 
εγγξάθσλ  50 θχιισλ ηεκάρηα 12   

70 
Βηβιία   50 θχιισλ    
δηαζηάζεσλ  20 ρ 30                                                ηεκάρηα 12   

71 
Βηβιία   100 θχιισλ    
δηαζηάζεσλ  20 ρ 30                                                ηεκάρηα 6   

72 
Βηβιία   150 θχιισλ    
δηαζηάζεσλ  20 ρ 30                                                ηεκάρηα 4   

73 
Βηβιία   200 θχιισλ    
δηαζηάζεσλ  20 ρ 30                                                ηεκάρηα 6   

74 
Βηβιία   300 θχιισλ    
δηαζηάζεσλ  20 ρ 30                                                ηεκάρηα 7   

75 
Φαιίδη  Γξαθείνπ  15  

cm ηεκάρηα 28   

76 
Υαξηνθφπηεο  
(κεγάινο) ηεκάρηα 25   

77 

Υαξηνηαηλία 
Αξηζκνκεραλήο Ν 57   

(ηεκάρην) ηεκάρηα 30   
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78 
Υαξηί εκεηψζεσλ (ζε 
ζρήκα Κχβνπ - απιφ) ηεκάρηα 191   

79 

Απηνθφιιεηα 
εκεηψζεσλ (θίηξηλα-

Post it)  50 x 40  
(ζπζθεπαζία 3 
ηεκαρίσλ)  ηεκάρηα 139   

80 

Απηνθφιιεηα 
εκεηψζεσλ (θίηξηλα-

Post it) 75 x 75   
(ζπζθεπαζία 1 

ηεκαρίνπ)       ηεκάρηα 220   

81 

Απηνθφιιεηα 
εκεηψζεσλ (θίηξηλα-

Post it) 100 x 75  
(ζπζθεπαζία 1 

ηεκαρίνπ)   ηεκάρηα 63   

82 

Απηνθφιιεηεο Δηηθέηεο 
Υεηξφο  (Πάθν 40 Φ) 
δηάθνξεο δηαζηάζεηο  ηεκάρηα 74   

83 

Υαξηί 
Μεραλνγξαθήζεσο   
Α4   κνλφ   (2000 

θχιια) ηεκάρηα 20   

84 

Υαξηί 
Μεραλνγξαθήζεσο 
Α4 ιεπθφ δηπιφ   
(1000 θχιια) ηεκάρηα 10   

85 

Υαξηί Φσηνηππηθνχ 
Α4 80 γξακκαξίσλ  
210 ρ 297 Multi Copy 
πάθν ησλ 500 θχιισλ ηεκάρηα 6000   

86 

Υαξηί Φσηνηππηθνχ 
A3 80 γξακκαξίσλ 
297 ρ 420 Multi Copy 
πάθν, 500 θχιισλ ηεκάρηα 100   

87 Γηαθάλεηεο (ζρήκα  Π)                                                         ηεκάρηα 256   
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88 Γηαθάλεηεο (ζρήκα  Γ)                                                          ηεκάρηα 544   

89 
Γηαθάλεηεο γηα 
Κιαζέξ (Σξχπα)                                          ηεκάρηα 5800   

90 Υάξαθαο   30 cm ηεκάρηα 18   

91 Υάξαθαο   40 cm  ηεκάρηα 17   

92 

Λάζηηρα  ςηιά  Νν 10  
(ζπζθεπαζία 50 
γξακκαξίσλ)             ηεκάρην 353   

93 
Λάζηηρα  (θαξδηά  6 

mm)                                                      θηιφ 9   

94 
πάγθνο (θνπβάξη - 
πιαζηηθφ - κέηξην) ηεκάρην 8   

95 
Ζκεξνιφγην 
(επηηξαπέδην) ηεκάρηα 166   

96 
Ζκεξνιφγην (ζπηξάι  
14 Υ 21)  εκεξήζην ηεκάρηα 27   

97 

Φσηνηππίεο  
(μεξνγξαθίεο) ηηκή  

αλά  η.κ. η.κ. 500   
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98 

Φσηνηππίεο  
δηαθάλεηα  ηηκή  αλά   

η.κ η.κ. 500   

99 Υαξηί πεξηηπιίγκαηνο   2   

100 

Λάζηηρα θαξδηά Νν 
100/5 BUBBER-

BANDS θνπηηά 23   

101 
Μερληθφ κνιπβν 

0,7mm ηεκαρηα  81   

102 Αληαι/θφ γηα 0,7 κνι. ηεκαρηα  81   

103 θιηκαθφκεηξν (ραξάθη ηεκαρηα  6   

104 Φάθεινη δηθνγξαθηαο ηεκαρηα  100   

105 Υαξηί γηα δέκαηα    5   

106 
Ζκεξνινγην εκεξεζην 

Α4 21Υ29,5   15   

107 Μνιπβνζήθε    1   
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108 

ξαγίδα πξσηφθνιιν 
κε εζλσκαησκελε 
κειάλε θαη κε ηα 

ραξαηθ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣ.ΜΑΚΔΓ.ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΡΧΣΟ.-ΖΜΔΡ.   1   

109 
Μαξθαδφξνπο 
κεζαηαο γξαθεο    5   

110 PILOT BL-62-7-L 30   

111 PILOT 

HI-
TECPOINT 

Vgrip 50   

112 
Γηαθάλεηεο ζαθνπιεο 
δηαζηάζεηο 15Υ60   100   

113 

Μνιχβη Ξχιηλν 
STAEDTLER Noris 

120 HB (Μαχξν) (120-
2) ηεκάρηα  24   

114 

Μεραληθφ Μνιχβη 
Μχηεο 0.7 mm Pentel 

15 ηεκ. ηεκάρηα  2   

115 

Γηνξζσηηθή ηαηλία 5 
mm X 16 m FORPUS 

ECO ηεκάρηα  24   

116 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ 
Νo 5 θνπηί 50 
ηεκαρίσλ ηεκάρηα  20   

117 

ΚΛΗΠ Πηάζηξεο (Paper 
Clips) FOSKA 25 mm 
No 800-4 ΜΑΤΡΔ 12 

ηεκ. ηεκάρηα  2   
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118 
Πεξθνξαηέξ LEITZ 

5180-84 (65 θχιισλ) ηεκάρηα  1   

119 

Salco Νηνζηέ Κνπηί κε 
Λάζηηρα & Απηηά 

Οηθνινγηθφ 
35x25x8cm ηεκάρηα  2   

120 

Salco Νηνζηέ Κνπηί κε 
Λάζηηρα & Απηηά 

Οηθνινγηθφ 
35x25x10cm ηεκάρηα  3   

121 

Salco Files Κνπηί 
ιάζηηρν ΟΝΣΟΤΛΔ 

(Κσδ. 22389) 
4x27x35cm ηεκάρηα  210   

122 

Salco Files Κνπηί 
ιάζηηρν ΟΝΣΟΤΛΔ 

(Κσδ. 22396) 
7x27x35cm ηεκάρηα  30   

123 

Φάθεινη θνπηηά 
ιάζηηρν (ξάρε : 1 cm ) 
Γηάθνξα Υξψκαηα ηεκάρηα  50   

124 

Post-it ΚΤΒΟ Απηνθ. 
INFO ΜΗΝΗ 50Υ50 240 
θχιισλ ΚΗΣΡΗΝΟ 

771457 ηεκάρηα  24   

125 

Αληαιιαθηηθή Λεπίδα 
Κνπηδηνχ 18mm 10 

ηεκ. ηεκάρηα  1   

126 
Κφιια UHU Ρεπζηή 

125ml ηεκάρηα  5   

127 
Κφιια UHU Ρεπζηή 

35ml ηεκάρηα  5   
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    ΤΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    

ΣΔΛΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

ΦΠΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – ΣΔΤΓ 
 
 
 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 
αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο] 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [5005] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Πηνιεκαίσλ 1, Φιψξηλα, 53100] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: 1. Γηα ηελ Γηαθήξπμε: Υξήζηνο Κσλζηαληηλίδεο 
- Σειέθσλν: 23853 50504 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr] 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.pdm.gov.gr & 
www.florina.pdm.gov.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζρεηηθνχ CPV): 
Πξνθήξπμε πλν πηηθνχ Γηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ 
αλάδεημε   πξνκεζεπηή/ησλ γξαθηθήο χιεο αλαισζίκσλ Ζ/Τ, Φσηναληηγξαθηθψλ θαη θαμ 
CPV 30197643-5 γξαθηθήο χιεο CPV 30192300-4, 
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: […….. ] 
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηεο] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή : [1/2018] 

 
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

mailto:x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr
http://www.pdm.gov.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 
Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή 
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 
απαζρφιεζεο; 
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 
ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 
κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 
θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 
πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 
φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 
παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 
V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 
ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 
αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 
πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 
θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 
επίζεκν θαηάινγνv: 
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 
φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 
λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 
θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 
απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 
βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 
κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
απφ θνηλνχ κε άιινποvi; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 
θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 
ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ 
είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 
παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 
ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝvii  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 
θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 
ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 
απηώλ.  
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 
ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 
ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 
ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε 
IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη 
ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
αλαιάβνπλ:  
[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο 

θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο 

πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα 

ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή 

θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix· 

2. δσξνδνθίαx,xi· 

3. απάηεxii· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοxiii· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαοxiv· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi ην 
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 
νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 
πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xvii 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii: 
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 
ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xix 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

[] Ναη [] Όρη  
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ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»)xx; 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλxxi: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 
φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 
ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα 
θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 
εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 
πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
απφθαζεο; 
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 
έθδνζεο απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 
ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 
θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxv; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 
ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
θαηαζηάζεηοxxvi : 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 
λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο 
ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 
λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 
ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο 
πεξηζηάζεηοxxvii  
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκαxxviii; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 

 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ:  
[..........……] 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 
ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, 
ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 
ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 
απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

[] Ναη [] Όρη 
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θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 
ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 
πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005xxxii: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ:  
[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα 
ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 
επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήοxxxiii; ηνπ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο 
ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο 
ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 
αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 
θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό 
εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο xxxiv: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  
[……],[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 
επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 
από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 
εμήο: 
θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη 
γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο είλαη ν εμήοxxxv: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 
 
 
 
 
 
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  
[……],[……][…] λφκηζκα 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 
εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 
ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 
εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
αλαινγίεοxxxvi πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 
αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvii -θαη 
ε αληίζηνηρε αμία) 
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έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 
ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 
εμήο: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 
αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 
θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 
εμήο: 
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 
νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δειψλεη φηη: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη 
λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή 
πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
έξγσλ: 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξάοxxxviii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο 
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 
ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
δηαθήξπμε): 
[…] 
Έξγα: [……] 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
ππεξεζηώλ: 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξάοxxxix, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 
παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 
πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 
αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 
είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 
ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxl: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
δηαθήξπμε):  
[…...........] 

Πεξηγξα
θή 

πνζά εκεξνκ
ελίεο 

παξαιήπ
ηεο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 
ππεξεζίεοxli, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 
έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 
ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

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

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 
ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 
αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ 
θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο 
πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, 
γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη 
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λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ 
ηδηαίηεξν ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 
δηελέξγεηα ειέγρσλxlii φζνλ αθνξά ην 
παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 
κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 
δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

 
[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 
απφ: 
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 
εξγνιάβν, 
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

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

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 
αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 
θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 
πξνζσπηθφ:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 
δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 
εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 
ππεξγνιαβίαοxliii ην αθφινπζν ηκήκα 
(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ 
: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 
γλεζηφηεηαο· 
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηώλ: 
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 
ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 
ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 
πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 
παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 
ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

 





 68 

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 
πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 
αλάγθεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 
ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 
ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 
ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή 
ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή 
θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ 
πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη 
πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα 
πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη 
πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 
αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 
δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ 
κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 
αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 
απαηηνχκελα έγγξαθα: 
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ 
πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο 
απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη 
ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναη [] Όρηxlv 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……]xlvi 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα 
κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 
πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ 
πνπ αλαθέξνληαηxlvii, εθηόο εάλ : 
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλxlviii. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 
ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 
Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 
δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, 
έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 
 
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
 
 

 
1. ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο 

(ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

2. Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

3. Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ 
κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη 
πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 
εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ 
ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη 
ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη 
νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο 
εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ 
ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

4. Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε 
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

5. Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

6. Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

7. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη 
ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ 
ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη 
ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο 
ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 
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8. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο.  

9. Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 
24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 
ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

10. χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

11. Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ 
νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 
2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). 
Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), 
«Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ 
Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 
1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

12. Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  φπσο 
θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

13. Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο 
Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). 
Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα 
εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

14. Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)  

πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 
λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο 
ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

15. Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 
215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 
απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

16. Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο 
πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

17. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

18. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

19. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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20. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε 
απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ 
απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

21. Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί 
(κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη 
ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

22. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή 
ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν 
εδάθην).  

23. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ 
ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ 
εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, 
ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 
θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ 
νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 
κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ 
εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξάο  

24. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

25. Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

26. Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ 
ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

27. Άξζξν 73 παξ. 5. 

28. Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα 
ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

29. Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

30. Πξβι άξζξν 48. 

31. Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ 
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

32. Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην 
(1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

33. Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
από νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό. 

34. Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

35. Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

36. Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

37. Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  
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38. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ 
ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο  πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. 

39. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ 
ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 

40. Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 

41. Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ 
επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα 
ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ. 

42. Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, 
εμ νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

43. Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο 
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 
ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 
ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  

44. Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

45. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

46. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

47. Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

48. Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη 
από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
 
 
ΔΠΧΝΤΜΙΑ  
ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  
ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ  
ΑΦΜ – ΓΟΤ  
ΓΙΔΤΘΤΝΗ, Σ.Κ ΠΟΛΗ ΔΓΡΑ  
ΣΗΛΔΦΧΝΑ/ΦΑΞ  
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  
 
Ηκεξνκελία: ………………                                                        Γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν 
                                                                                                             Σθξαγίδα / Υπνγξαθή 
 
 

                                                                                Ολνκαηεπώλπκν 
                                                                              Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ 

 
 
 

1. Πεξηγξαθή αλαισζίκσλ Η/Τ, Φσηνηππηθώλ, θαμ 
 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΠΟΟΣΗ
ΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΥΧΡΙ ΦΠΑ 

1 Φσηνηππηθφ SHARP AR-5623N Σχπνπ MX-
235GT 

6   

2 Φσηνηππηθφ KYOCERA KM-
1635 

Σχπνπ TK-410 4   

3 Φσηνηππηθφ KYOCERA KM-
2530 

Σχπνπ 
KYOCERA TK-
2530 
(370AB000), 

6   

4 Φσηνηππηθφ KYOCERA MITA 
KM-1505 

Σχπνπ 
KYOCERA KM-
1505 toner 
(37029011) 

2   

5 Φσηνηππηθφ CANON 
IMAGERUNNER 
2525 

Σχπνπ C-EXV33 
(2785B002AA) 

6   

6 Φσηνηππηθφ TA Triumph Adler 
DC 2230 

Σχπνπ Copy kid 
DC 2230 
(613010015) 

4   

7 Φσηνηππηθφ KYOCERA KM-
1620 

Σχπνπ 
KYOCERA TK-
410 

8   

8 Φσηνηππηθφ KYOCERA KM-
5050 

Σχπνπ 
KYOCERA TK-
717 

3   
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9 Φαμ PANASONIC KX-
FL421 

Σχπνπ KX-
FAT88X 

8   

10 Φαμ Kyocera Ecosys 
FS-1320MFP 

Σχπνπ TK-1115 12   

11 Φαμ SAGEMCOM MF 
4565 

Σχπνπ CTR356 1   

12 Φαμ SAMSUNG 
INKJET FAX SF-
340 

Σχπνπ Samsung 
M40 

2   

13 Φαμ PANASONIC KX-
FP205 

κειαλνηαηλία KX-
FA52X 
 

17   

14 Φαμ SAMSUNG LASER 
FAX SF-570 

Σχπνπ 
SCX4216D3 

4   

15 Φαμ HP OFFICEJET 
4500 all in one 

1. Σχπνπ HP 
901XL black 
(CC654AE) 

4   

2. Σχπνπ HP 901 
Tri-color 
(CC656A) 

4   

16 Φαμ-
πνιπκεράλεκα 

HP OFFICEJET 
4255 ALL-IN-ONE 

1.ΣχπνπHP 56 
black (C6656AE) 

3   

2.ΣχπνπHP 28 tri-
color (C8728AN) 

3   

17 Φαμ - 
πνιπκεράλεκα 

HP laser jet pro 
MFP M127fn 

Τύπου HP 83A 

(CF283A) 

5   

18 Φαμ - 
πνιπκεράλεκα 

Kyocera EcoSYS 
FS-1325 MFB 

Σχπνπ 
KYOCERA TK-
1125 

5   

19 Φαμ-
Πνιπκεράλεκα 

PANASONIC KX-
MB771/772 

Σχπνπ Panasonic 
KX-FAT92 

9   

20 Φαμ-
Πνιπκεράλεκα 

HP OFFICEJET 
4355 ALL-IN-ONE 

Σχπνπ HP 22 Ink 
Cartridge tri-color 
θαη HP 21 black 
ink 

7   

21 Φαμ-
Πνιπκεράλεκα 

Samsung  xpress 
M2675 

MLT-D116L 13   

http://www8.hp.com/gr/el/products/oas/product-detail.html?oid=5298008
http://www8.hp.com/gr/el/products/oas/product-detail.html?oid=5298008
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22 Δθηππσηήο Samsung ML-
2850D 

Σχπνπ Samsung  
ML-D2850B 

7   

23 Δθηππσηήο HP LASERJET 
1022 

Σχπνπ HP 12A 
Black (Q2612A) 

28   

24 Δθηππσηήο LEXMARK E240 Σχπνπ 24015SA 5   

25 Δθηππσηήο Samsung  
M2825ND 

Σχπνπ Samsung 
116L (MLT-116L) 

25   

26 Δθηππσηήο Samsung SL-
M2070F 

Σχπνπ Samsung 
111S Black Toner 
(MLT-
D111S/ELS) 

5   

27 Δθηππσηήο HP DESKJET 1280 1. Σχπνπ HP 45 
black (51645AE) 

8   

2. Σχπνπ HP 78 
(tricolor) 

8   

28 Δθηππσηήο OKI B411dn Σχπνπ Original 
Black Toner 
cartridge 
(45807102) 

6   

29 Δθηππσηήο SAMSUNG ML-
1640 

Σχπνπ MLT-
D1082S 

19   

30 Δθηππσηήο SAMSUNG ML 
2950NDR 

Σχπνπ 103 (MLT-
D103S) 

38   

31 Δθηππσηήο HP Laserjet 1018 Σχπνπ HP 12A 
(Q2612A ) 

14   

32 Δθηππσηήο HP LASERJET 
1150 

Σχπνπ HP 24A 
Black (Q2624A) 

5   

33 Δθηππσηήο HP LASERJET 
1020 

Σχπνπ HP 12A 
(Q2612A 

6   

34 Δθηππσηήο HP Laserjet 1010 Σχπνπ HP 12A 
(Q2612A) 

16   

35 Δθηππσηήο HP PSC 1410 1. ΣχπνπHP 21 
black (C9351AE) 

4   

2. ΣχπνπHP 22 
tricolor 
(C9352AE) 

4   

36 Δθηππσηήο HP BUSINESS 
INKJET 2800 (4 
ρξψκαηα) 

1. HP 10 black 
(C4844AE) 

4   

2. HP 11 yellow 
(C4838AE) 

2   

3. HP 11 
magenta 
(C4837AE) 

2   
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4. HP 11 cyan 
(C4836AE) 

2   

37 Δθηππσηήο Samsung ML-2010 
PR 

Σχπνπ Samsung 
119S Black (MLT-
D119S) 

12   

38 Δθηππσηήο HP Deskjet 840c 1.Σχπνπ HP 15 
black (C6615NE) 

3   

39 Δθηππσηήο SAMSUNG 
XPRESS M2022 

Σχπνπ Samsung 
111S  (MLT-
D111S/ELS) 

6   

40 Δθηππσηήο Kyocera mita 
ecosys FS-9500DN 

Σχπνπ 
Kyocera/Mita 
TK-70 
(370AC010) 

3   

41 Δθηππσηήο KYOCERA ecosys 
FS-2020D 

Σχπνπ 
KYOCERA TK-
340 
(1T02J00EU0) 

7   

42 Δθηππσηήο HP PHOTOSMART 
7760 

1. ΣχπνπHP 56 
black (C6656AE) 

4   

2.ΣχπνπHP 57 tri-
color (C6657GE) 

4   

43 Δθηππσηήο LEXMARK E260dn Σχπνπ E260A21A 8   

44 Δθηππσηήο EPSON PLQ-22 Μειαλνηαηλία 
(S015339) 

8   

45 Δθηππσηήο HP OFFICEJET 
7500A WIDE 
FORMAT (4 ηχπνη) 

1. HP 920 black 
(CD971AE) 

4   

2. HP 920XL 
cyan (CD972AE) 

4   

3. HP 920XL 
magenta 
(CD973AE) 

4   

4. HP 920XL  
yellow 
(CD974AE) 

4   

46 Δθηππσηήο HP DESKJET 
1220c 

1.ΣχπνπHP 45 
Black (51645AE) 

12   

2. Σχπνπ HP 78 
tri-color 
(C6578DE) 

12   
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47 Δθηππσηήο COMPUPRINT 
MDP 30 FB 

Μειαλνηαηλία 
 PRK-4287 Black 
Ribbon 
 

20   

48 Δθηππσηήο LEXMARK MS310s Σχπνπ Lexmark 
501 (50F1000) 

8   

49 Δθηππσηήο HP LASERJET 
P1005 

Σχπνπ HP 35A 
(CB435A) 

11   

50 Δθηππσηήο KYOCERA 
ECOSYS FS-
1320d 

Σχπνπ Kyocera 
TK-170 

3   

51 Δθηππσηήο EPSON EPL-6200 Σχπνπ Epson 
S050166, 

2   

52 Δθηππσηήο COMPUPRINT 
4/43 (BULL) 

Μειαλνηαηλία 
PRK-4287 
 

20   

53 Δθηππσηήο OKI C5650 43872305 
(θίηξηλν) 

2   

43865708 
(καχξν) 

2   

43872307 
(Κπαλφ) 

2   

43872306 
(καηδέληα) 

2   

54 Δθηππσηήο LEXMARK E360D 260A11E 2   

55 Δθηππσηήο Samsung M2625D MLT-D116L 4   

56 Δθηππσηήο HP DesignJet T120 CZ129A NO.711 
Black 

3   

CZ131A NO.711 
Magenta 

3   

CZ132A NO.711 
Yellow 

3   

CZ130A NO.711 
Cyan 

3   

57 Δθηππσηήο Kyocera Ecosys 
FS-2000d 

TK-310 
(1T02F80EU0) 

6   

58 Πνιπκεράλεκα KYOCERA FS-
1016MFP 

Σχπνπ Kyocera 
TK-112, 

8   

59 Πνιπκεράλεκα HP PHOTOSMART 
C4480 all-in-one 

HP 350 Black 
(CB335EE) + HP  
 

4   

60 Πνιπκεράλεκα HP LASERJET 
M1005 MFP 

Σχπνπ HP 12A 
(Q2612A), 

3   
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61 Πνιπκεράλεκα ΟΚΗ ΜΒ451 B401 BLACK 
(44992401) 

5   

62 Δθησπσηήο HP Laserjet PRO 
400 M401a 

Σχπνπ 80Α(2 
κεραλ.) 

8   

63 Πνιπκεράλεκα 
Α3 

EPSON Workforce 
7610 

Μειαλάθηα: 
Α) Black 27XL 
(C13T27114012) 
Β) Cyan 27XL 
(C13T27124012) 
Γ) Magenta 27XL 
(C13T27134012) 
Γ) Yellow 27XL 
(C13T27144012) 

3 ΔΣ 
ΣΧΝ 4 

ΥΡΧΜΑΣ
ΧΝ 

  

64 Φσηνηππηθφ SHARP AR-6020N ΜΥ-237GT 4   

65 Φσηνηππηθφ Toshiba estudio 
232 

Toshiba T-2340 4   

66 Δθη/ηεο Lexmark MS312DN 51F2H00 8   

67 Φση/θφ SHARP MX-
M264NV 

Σφλεξ sharp 
MX312NT 

4   

68 Πνιπκεράλεκα Panasonic KX-
MB2170G 

Σφλεξ ΚΥ-
FAT472 

2   

69 Δηππσηήο hp Laserjet 1320 Σφλεξ hp 
Q5949X 

2   

70 Δθηππσηήο Lexmark E352dn Σφλεξ E250 
(250A11E 
) 

2   

71 Δθηππσηήο HP Laserjet 4200 Σφλεξ Q5942A 2   

72 Δθηππσηήο Samsung M2070 MLT-D1115 2   

73 Δθηππσηήο HP LASERGET  
1010 

Σφλεξ hp 
Q2612A 

3   

74 Δθηππσηήο SAMSUG XPRESS 
M2022 

Σφλεξ MLT-
D111S 

2   

75 Δθηππσηήο LEXMARK E 120 Lexmark 
12016SE 

4   

76 Δθηππσηήο Lexmark ΜS310d Σφλεξ 50F2H00 2   

77 Δθηππσηήο EPSON L 1300 Μειαλάθηα: 
Α) Σ6644 θίηξηλν 
Β) Σ6643 
καηδέληα 

2 ΔΣ 
ΣΧΝ 4 

ΥΡΧΜΑΣ
ΧΝ 
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Γ) Σ6642 γαιάδην 
Γ) Σ6641 καχξν 

78 Δθηππσηεο LEXMARK E360dn Σχπνπ 
E360Ζ31Δ Toner 

3   

79 Δθηππσηήο HP LaserJet P2015 HP Q7553A 
(53A) Toner Print 
Cartridge - Black 

3   

80 Δθηππσηήο HP LaserJet 
P2016dn 

HP Q7553X 
(53X) Toner Print 
Cartridge - Black 

3   

81 Φσηνηππηθφ RICOH MP2501sp Σχπνπ Ricoh 
MP2501SP Black 
Toner Cartridge 
Mfr Part #: Ricoh 
841768 

5   

82 Φαμ - 
πνιπκεράλεκα 

HP Officeget 6310 HP337 Black 
inkiet print 
cartidge 
(c9364EE 

4   

83 Δθηππσηήο HP 1315 AIO black hp56/57    ή 
color hp 27/28 

6   

84 Φσηνηππηθφ CANON IR 2230 C-EXV-11 

(9629A002AA) 
3   

85 Πνιπκεράλεκα LEXMARK  X 
463DN 

X463A11G 
 

3   

86 Δθηππσηήο EPSON L1300 Μειαλάθηα: 
Α) Σ6644 θίηξηλν 
Β) Σ6643 
καηδέληα 
Γ) Σ6642 γαιάδην 
Γ) Σ6641 καχξν 

3 ΔΣ 
ΣΧΝ 4 

ΥΡΧΜΑΣ
ΧΝ 

  

87 Δθηππσηήο EPSON L310 Μειαλάθηα: 
Α) Σ6644 θίηξηλν 
Β) Σ6643 
καηδέληα 
Γ) Σ6642 γαιάδην 
Γ) Σ6641 καχξν 

3 ΔΣ 
ΣΧΝ 4 

ΥΡΧΜΑΣ
ΧΝ 

  

88 Δθηππσηήο 
πνιπκεράλεκα\ 

EPSON L3050 Μειαλάθηα: 
Α) Σ6644 θίηξηλν 
Β) Σ6643 
καηδέληα 
Γ) Σ6642 γαιάδην 
Γ) Σ6641 καχξν 

3 ΔΣ 
ΣΧΝ 4 

ΥΡΧΜΑΣ
ΧΝ 

  

89 Πνιπκεράλεκα OKI MB451DN OKI 401 
(44992401) 
 

3   

https://www.cartridgesave.co.uk/9629A002AA.html
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90 Δθηππσηήο LEXMARK 
MS317DN 

Lexmark 
51B2000 
 

6   

91  CD-R (ζπζθεπαζία 25 
ηεκαρίσλ) 

40   

92  DVD-R (ζπζθεπαζία 25 
ηεκαρίσλ) 

40   

93  FLASH MEMORY USB 8 GB 12   

94  FLASH MEMORY USB 16 GB 17   

    781 ΤΝΟΛΟ  

     ΦΠΑ 24%  

     ΣΔΛΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

 

 
 
2) Πεξηγξαθή αλαισζίκσλ Γξαθηθήο ύιεο 
 

Α/Α 

ΔΙΓΗ  
ΒΙΒΛΙΟΠΧΛΔΙΟΤ  

ΠΡΟ  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Μνλάδα 
κέηξεζεο  ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ 

1 

ηπιφ  η. PILOT 
«BPS-GP (1.0)»             
ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ                                        

ηεκάρηα 658   

2 

ηπιφ η.  PILOT 
«BPS-GP (0.7)»              
ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ                                                               

ηεκάρηα 403   

3 

Μνιχβηα η. FABER-
CASTELL   ( 2=Β )                              

ηεκάρηα 351   

4 

Γνκνιάζηηρα  η. 
PELEKAN   BR  40  
δίρξσκε                       

ηεκάρηα 153   
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5 

Μαξθαδφξνη  
Αλεμίηειεο κειάλεο η. 
STAEDLER 
ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ                                        

ηεκάρηα 192   

6 

Μαξθαδφξνη Υνλδξήο 
γξαθήο  LIBERTY-
MARKER ΓΗΑΦΟΡΑ 
ΥΡΧΜΑΣΑ                                                                        

ηεκάρηα 283   

7 

Μαξθαδφξνη Λεπηήο 
γξαθήο  η. PILOT «G-
TEC-C4 (0.4)»  
ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ                                                                        

ηεκάρηα 166   

8 

Μαξθαδφξνη 
Τπνγξακκίζεσο  η. 
PELIKAN δηάθνξα 
ρξψκαηα      

ηεκάρηα 489   

9 

Σακπφλ η. HORSE   N  
1 ηεκάρηα 10   

10 

Σακπφλ η. HORSE   N  
2 ηεκάρηα 6   

11 

Σακπφλ  η. HORSE   
N  3 ηεκάρηα 2   

12 

Σακπφλ η. HORSE   N  
4 ηεκάρηα 5   

13 

Μειάλε ζθξαγίδνο η. 
HORSE 

ηεκάρηα 135   

14 Πηλέδεο (θνπηί)  ηεκάρηα 18   

15 

Ξχζηξα Μεηαιιηθή 

ηεκάρηα 30   

16 

Γηνξζσηηθά  η. 
BLANCO  1620/2  ζέη  
RELIKAN 

ηεκάρηα 55   

17 

Γηνξζσηηθά η. 
BLANCO  ROLLER  
975   4,2  mm 

ηεκάρηα 425   

18 

Απνζπξαπηηθή  η. 
TOΠ ηεκάρηα 15   

19 

πξαπηηθή η. LION No 
10  

ηεκάρηα 13   
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20 

πξαπηηθή η. PARVA 

ηεκάρηα 17   

21 

πξαπηηθή η. 
PRIMULA  12 ηεκάρηα 8   

22 

πξαπηηθή η. 
RAPESCO 39  
Μεγάιε ηεκάρηα 8   

23 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθνχ    Νν 23/8 
(θνπηί) 

ηεκάρηα 18   

24 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθνχ    Νν 
23/12 (θνπηί) 

ηεκάρηα 11   

25 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθνχ    Νν 
23/15 (θνπηί) 

ηεκάρηα 11   

26 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθνχ    Νν 
23/17 (θνπηί) 

ηεκάρηα 10   

27 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθψλ  Ν64  
(θνπηί) 

ηεκάρηα 50   

28 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθψλ 24/6  
(θνπηί) 

ηεκάρηα 261   

29 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθψλ Ν10  
(θνπηί) 

ηεκάρηα 225   

30 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ 
Νo 3  θνπηί  100 
ηεκαρίσλ 

ηεκάρηα 121   

31 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ 
Νo 4  θνπηί  50 
ηεκαρίσλ 

ηεκάρηα 132   

32 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ  
E350    θνπηί 100 
ηεκαρίσλ 

ηεκάρηα 24   





 84 

33 

Binber  Clips (γηα 
φγθνπο πνπ δελ 
ζπξξάπηνληαη) Νν 
BC-30 (θνπηί) 

ηεκάρηα 29   

34 

Binber  Clips (γηα 
φγθνπο πνπ δελ 
ζπξξάπηνληαη) Νν 
BC-50 (θνπηί) 

ηεκάρηα 12   

35 

Κνιιεηηθή Σαηλία  
εινηέτπ    12 ρ 33 
(θνπηί) 

ηεκάρηα 97   

36 

Βάζε γηα θνιιεηηθή 
ηαηλία (η. Scotch   C 
38 )   

ηεκάρηα 10   

37 

Κνιιεηηθή Σαηλία γηα 
ξηδφραξην (η. Scotch – 
magic tape)         

ηεκάρηα 31   

38 

Κνιιεηηθή Σαηλία  
εινηέτπ    19 ρ 33 

ηεκάρηα 29   

39 

Κνιιεηηθή Σαηλία 
(δεκάησλ - θαθέ)  5 
εθαηνζηψλ 

ηεκάρηα 83   

40 

Πεξθνξαηέξ  κεγάιν 
Μεηαιιηθή Βάζε η. 
RAPESCO 865-P 

ηεκάρηα 5   

41 

Πεξθνξαηέξ η. 
SAX288  (ηεκάρην) 

ηεκάρηα 9   

42 

Καξθίηζεο Αηζάιηλεο     
(θνπηί) 

ηεκάρηα 9   

43 

Γφκκα - θφιια η. UHU   
N 12 ηεκάρηα 47   

44 

Γφκκα - θφιια η. UHU   
stic ηεκάρηα 67   

45 

Νηνζηέ- έιαζκα  
Γηαθαλέο  (δηάθνξα 
ρξψκαηα) 

ηεκάρηα 455   





 85 

46 

Φάθεινη (Κιαζέξ 
Πιαζηηθνί)   
Υξσκαηηζηνί  8/32 – 
4/32  

ηεκάρηα 988   

47 

Φάθεινη (Απινί) η. 
ΝΟΡΜΑ     (δηάθνξα 
ρξψκαηα) 

ηεκάρηα 170   

48 

Φάθεινη (κε έιαζκα) 

ηεκάρηα 240   

49 

Φάθεινη (κε απηηά) 

ηεκάρηα 2320   

50 

Φάθεινη (κε θνξδφλη)  
25 ρ 35 

ηεκάρηα 3180   

51 

Φάθεινη (κε θνξδφλη)  
30 ρ 40 

ηεκάρηα 1380   

52 

Φάθεινη κε ιάζηηρν 
(πιαζηηθνπνηεκέλνη) 

ηεκάρηα 820   

53 

Φάθεινη θνπηηά 
ιάζηηρν (ξάρε :  2 cm 
)  Γηάθνξα Υξψκαηα 

ηεκάρηα 60   

54 

Φάθεινη θνπηηά 
ιάζηηρν (ξάρε :  4 cm 
)        »             » 

ηεκάρηα 80   

55 

Φάθεινη θνπηηά 
ιάζηηρν (ξάρε :  8 cm 
)        »             » 

ηεκάρηα 130   

56 

Φάθεινη εγγξάθσλ Νν 
123  (Απηνθφιιεην)  
11,4 ρ 23,5  

ηεκάρηα 3320   

57 

Φάθεινη εγγξάθσλ Νν 
133  (Απηνθφιιεην)    
12  ρ 29,5 

ηεκάρηα 260   

58 

Φάθεινη Απηνθφιιεηνη   
Άζπξνη    26 ρ 35 

ηεκάρηα 950   
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59 

Φάθεινη Κίηξηλνη 
(αθθνχια - Απηνθφι.)  
17 ρ 23 

ηεκάρηα 1074   

60 

Φάθεινη Κίηξηλνη 
(αθθνχια - Απηνθφι.)  
23 ρ 32 

ηεκάρηα 2242   

61 

Φάθεινη Κίηξηλνη 
(αθθνχια - Απηνθφι.)  
30 ρ 40 

ηεκάρηα 842   

62 

Κφιιεο Αλαθνξάο 
Αξίγσην 1500 παθέην 
400 θχιισλ 

ηεκάρηα 1   

63 

Κφιιεο Αλαθνξάο    
ξηγέ      1501  παθέην 
400 θχιισλ 

ηεκάρηα 5   

64 

Κφιιεο Αλαθνξάο 
Καηξηγέ  1502  παθέην 
400 θχιισλ 

ηεκάρηα 2   

65 

Καξκπφλ  Υεηξφο  
(Α4)  πάθν 100 
θχιισλ 

ηεκάρηα 10   

66 

Πξσηφθνιια   20 ρ 30            
100 θχιισλ 

ηεκάρηα 4   

67 

Πξσηφθνιια   25 ρ 35            
300 θχιισλ  

ηεκάρηα 3   

68 

Πξσηφθνιια   25 ρ 35            
500 θχιισλ 

ηεκάρηα 5   

69 

Βηβιίν Γηεθπεξαίσζεο 
εγγξάθσλ  50 θχιισλ 

ηεκάρηα 12   

70 

Βηβιία   50 θχιισλ    
δηαζηάζεσλ  20 ρ 30                                                

ηεκάρηα 12   
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71 

Βηβιία   100 θχιισλ    
δηαζηάζεσλ  20 ρ 30                                                

ηεκάρηα 6   

72 

Βηβιία   150 θχιισλ    
δηαζηάζεσλ  20 ρ 30                                                

ηεκάρηα 4   

73 

Βηβιία   200 θχιισλ    
δηαζηάζεσλ  20 ρ 30                                                

ηεκάρηα 6   

74 

Βηβιία   300 θχιισλ    
δηαζηάζεσλ  20 ρ 30                                                

ηεκάρηα 7   

75 

Φαιίδη  Γξαθείνπ  15  
cm 

ηεκάρηα 28   

76 

Υαξηνθφπηεο  
(κεγάινο) ηεκάρηα 25   

77 

Υαξηνηαηλία 
Αξηζκνκεραλήο Ν 57   
(ηεκάρην) 

ηεκάρηα 30   

78 

Υαξηί εκεηψζεσλ (ζε 
ζρήκα Κχβνπ - απιφ) 

ηεκάρηα 191   

79 

Απηνθφιιεηα 
εκεηψζεσλ (θίηξηλα-
Post it)  50 x 40  
(ζπζθεπαζία 3 
ηεκαρίσλ)  

ηεκάρηα 139   

80 

Απηνθφιιεηα 
εκεηψζεσλ (θίηξηλα-
Post it) 75 x 75   
(ζπζθεπαζία 1 
ηεκαρίνπ)       

ηεκάρηα 220   

81 

Απηνθφιιεηα 
εκεηψζεσλ (θίηξηλα-
Post it) 100 x 75  
(ζπζθεπαζία 1 
ηεκαρίνπ)   

ηεκάρηα 63   

82 

Απηνθφιιεηεο Δηηθέηεο 
Υεηξφο  (Πάθν 40 Φ) 
δηάθνξεο δηαζηάζεηο  

ηεκάρηα 74   
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83 

Υαξηί 
Μεραλνγξαθήζεσο   
Α4   κνλφ   (2000 
θχιια) 

ηεκάρηα 20   

84 

Υαξηί 
Μεραλνγξαθήζεσο 
Α4 ιεπθφ δηπιφ   
(1000 θχιια) 

ηεκάρηα 10   

85 

Υαξηί Φσηνηππηθνχ 
Α4 80 γξακκαξίσλ  
210 ρ 297 Multi Copy 
πάθν ησλ 500 θχιισλ 

ηεκάρηα 6000   

86 

Υαξηί Φσηνηππηθνχ 
A3 80 γξακκαξίσλ 
297 ρ 420 Multi Copy 
πάθν, 500 θχιισλ 

ηεκάρηα 100   

87 

Γηαθάλεηεο (ζρήκα  Π)                                                         

ηεκάρηα 256   

88 

Γηαθάλεηεο (ζρήκα  Γ)                                                          

ηεκάρηα 544   

89 

Γηαθάλεηεο γηα 
Κιαζέξ (Σξχπα)                                          

ηεκάρηα 5800   

90 

Υάξαθαο   30 cm 

ηεκάρηα 18   

91 

Υάξαθαο   40 cm  

ηεκάρηα 17   

92 

Λάζηηρα  ςηιά  Νν 10  
(ζπζθεπαζία 50 
γξακκαξίσλ)             

ηεκάρην 353   

93 

Λάζηηρα  (θαξδηά  6 
mm)                                                      

θηιφ 9   

94 

πάγθνο (θνπβάξη - 
πιαζηηθφ - κέηξην) 

ηεκάρην 8   

95 

Ζκεξνιφγην 
(επηηξαπέδην) ηεκάρηα 166   

96 

Ζκεξνιφγην (ζπηξάι  
14 Υ 21)  εκεξήζην 

ηεκάρηα 27   
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97 

Φσηνηππίεο  
(μεξνγξαθίεο) ηηκή  
αλά  η.κ. η.κ. 500   

98 

Φσηνηππίεο  
δηαθάλεηα  ηηκή  αλά   
η.κ η.κ. 500   

99 Υαξηί πεξηηπιίγκαηνο   2   

100 

Λάζηηρα θαξδηά Νν 
100/5 BUBBER-
BANDS θνπηηά 23   

101 
Μερληθφ κνιπβν 
0,7mm ηεκαρηα  81   

102 Αληαι/θφ γηα 0,7 κνι. ηεκαρηα  81   

103 θιηκαθφκεηξν (ραξάθη ηεκαρηα  6   

104 Φάθεινη δηθνγξαθηαο ηεκαρηα  100   

105 Υαξηί γηα δέκαηα    5   

106 
Ζκεξνινγην εκεξεζην 
Α4 21Υ29,5   15   

107 Μνιπβνζήθε    1   

108 

ξαγίδα πξσηφθνιιν 
κε εζλσκαησκελε 
κειάλε θαη κε ηα 
ραξαηθ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣ.ΜΑΚΔΓ.ΑΡΗΘΜΟ 
ΠΡΧΣΟ.-ΖΜΔΡ.   1   

109 
Μαξθαδφξνπο 
κεζαηαο γξαθεο    5   

110 PILOT BL-62-7-L 30   

111 PILOT 
HI-TECPOINT 
Vgrip 50   

112 
Γηαθάλεηεο ζαθνπιεο 
δηαζηάζεηο 15Υ60   100   
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113 

Μνιχβη Ξχιηλν 
STAEDTLER Noris 
120 HB (Μαχξν) (120-
2) ηεκάρηα  24   

114 

Μεραληθφ Μνιχβη 
Μχηεο 0.7 mm Pentel 
15 ηεκ. ηεκάρηα  2   

115 

Γηνξζσηηθή ηαηλία 5 
mm X 16 m FORPUS 
ECO ηεκάρηα  24   

116 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ 
Νo 5 θνπηί 50 
ηεκαρίσλ ηεκάρηα  20   

117 

ΚΛΗΠ Πηάζηξεο (Paper 
Clips) FOSKA 25 mm 
No 800-4 ΜΑΤΡΔ 12 
ηεκ. ηεκάρηα  2   

118 
Πεξθνξαηέξ LEITZ 
5180-84 (65 θχιισλ) ηεκάρηα  1   

119 

Salco Νηνζηέ Κνπηί κε 
Λάζηηρα & Απηηά 
Οηθνινγηθφ 
35x25x8cm ηεκάρηα  2   

120 

Salco Νηνζηέ Κνπηί κε 
Λάζηηρα & Απηηά 
Οηθνινγηθφ 
35x25x10cm ηεκάρηα  3   

121 

Salco Files Κνπηί 
ιάζηηρν ΟΝΣΟΤΛΔ 
(Κσδ. 22389) 
4x27x35cm ηεκάρηα  210   

122 

Salco Files Κνπηί 
ιάζηηρν ΟΝΣΟΤΛΔ 
(Κσδ. 22396) 
7x27x35cm ηεκάρηα  30   

123 

Φάθεινη θνπηηά 
ιάζηηρν (ξάρε : 1 cm ) 
Γηάθνξα Υξψκαηα ηεκάρηα  50   
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124 

Post-it ΚΤΒΟ Απηνθ. 
INFO ΜΗΝΗ 50Υ50 240 
θχιισλ ΚΗΣΡΗΝΟ 
771457 ηεκάρηα  24   

125 

Αληαιιαθηηθή Λεπίδα 
Κνπηδηνχ 18mm 10 
ηεκ. ηεκάρηα  1   

126 
Κφιια UHU Ρεπζηή 
125ml ηεκάρηα  5   

127 
Κφιια UHU Ρεπζηή 
35ml ηεκάρηα  5   

    ΤΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ24%  

    

ΣΔΛΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

ΦΠΑ  

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V- Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. 
Ζκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 
Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα) Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 
Φιψξηλαο 
(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα) Γηνηθεηήξην, 53100 Φιψξηλα. 
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ. 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
επξψ …………………………ππέξ ηνπ 
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., 
Α.Φ.Μ.: ................ 
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... 
(δηεχζπλζε) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (δηεχζπλζε) 
.......................………………………………….. 
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 
.......................………………………………….. 
γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (δηεχζπλζε) 
.......................…………………………………..1 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, 
εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο 
ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ..................... Γηαθήξπμε/Πξφζθιεζε/ Πξφζθιεζε 
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ..................................................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο / 





 92 

Αλαζέηνληνο θνξέα), γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: “(ηίηινο 
ζχκβαζεο)”/ γηα ην/α ηκήκα/ηα ............... 
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο 
ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε εγγύεζε) θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ 
κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 
απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....................εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………... ή  
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο 
φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 
εγγπνδνζίαο καο. 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, 
ζην νπνίν επηζπλάπηεηαηε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν ... ηεο Γηαθήξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
 
 
 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. 
Ζκεξνκελία έθδνζεο …………………………….. 
Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα) Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 
Φιψξηλαο 
(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα). Γηνηθεηήξην 53100,  Φιψξηλα. 
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ. 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
επξψ………………………………………………………………………..ππέξ ηνπ: 
i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., 
Α.Φ.Μ.: ................ 
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... 
(δηεχζπλζε) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 
γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 
(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, 
εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ 
ηκήκαηνο/ησλ .. / ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο “(ηίηινο ζύκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ 
(αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε / Πξφζθιεζε / Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο ........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα). 
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ 
κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 
απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....…. εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
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Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο) ή κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 
κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 
εγγπνδνζίαο καο. 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο 
 
 
 
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 
 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ                                          Φιώξηλα 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ                       Αξηζ. Πξση.  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΛΧΡΙΝΑ 
Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
Σαρ. Γ/λζε: Γηνηθεηήξην 
Πιεξνθνξίεο: Υξήζηνο Κσλζηαληηλίδεο 
Σειέθσλν: 23853 50504 
Fax: 23853 50501 
 
Γηα ηελ Πξνκήζεηα ………………………………………………….  
   ηελ Φιώξηλα , ζήκεξα,………….. ηνπ κήλα ….…… ηνπ έηνπο 2018 
…………..… αθ’ ελόο ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπη. Μαθεδνλίαο……….. κε ηελ παξαπάλσ 
ηδηόηεηά ηνπ ελεξγώληαο, θαη έρνληαο ππόςε: 
 
1. Σνλ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ην Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85/η.Α/11 Απηνδηνίθεζε θαη ηελ 
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» θαη ην Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/η. 
Α/14 Δζσηεξηθψλ». 
2. Σν Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/1995) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3871/2010 (ΦΔΚ 141/η.Α/17 08-2010) «Πεξί 
Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπζχλεο». 
3. Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/8 8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ). 
4. Σν Π.Γ. 80/2016 «Πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 
ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
5. Σν λ. 4250/2014 (Α' 74) «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, Σπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 
Πξνζώπσλ θαη Υπεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Τνκέα-Τξνπνπνίεζε Δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 
(Α΄161)θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 
4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 
6. Σν λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Ειεγθηηθό Σπλέδξην», 
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Σπγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 
νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε», 
7. Σν λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ…», 
8. Σν λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα 
Δηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 
9. Σν άξζξν 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150), 
10. Σν λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Δεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθό 
θαη ηνπηθό Τύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
11. Σν λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 
12. Σν λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη 
ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
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13. Σν λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, Σπγγεληθά Δηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 
Θέκαηα”,  
ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία”, ηνπ π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Δηαηάθηεο”, φπσο ηζρχεη, 
14. Τν  π.δ 39/17 (64/Α) “¨Καλνληζκόο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ ελώπηνλ ηεο Αξρήο 
Εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ”, 
15. Τν Π.Δ 146/10/ (239/Α) «Οξγαληζκόο Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο», όπσο απηόο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί. 
16. Σν κε αξηζ. πξ. 64389/896/13-4-2018 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ:  18REQ002938155). 
17.  Σελ κε αξηζκ. 11110/2018 (ΑΓΑ ΦΡΚΛ7ΛΦ-4ΞΡ) απφθαζε ηεο Ο.Δ. κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη 
ε δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα. 
18. Ζ Α/Α 2060/2018 κε αξηζκ. 74966/6418/27-4-2018 (ΑΓΑ:ΦΔΣ7ΛΦ-ΞΦ3), απφθαζε έγθξηζεο 
δέζκεπζεο πίζησζεο. 
19. Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ 18REQ003034606. 
20. Tελ κε αξηζ. 1391/16-5-2018 (ΑΓΑ ΦΟΗ27ΛΦ-ΛΒΚ) έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ αλαθεξφκελνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ησλ λέσλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
 21. Σελ κε αξηζ. 78/2017 (ΑΓΑ Χ0827ΛΦ-4ΣΛ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ 
νπνία νξίδεηαη ε επηηξνπή Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκψλ γηα ην έηνο 2018. 
22. Ζ απφθαζε κε αξηζ. …./2018 έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνχ Νν …/2018  
23. Ζ απφθαζε κε αξηζ. …./2018 έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνχ Νν …/2018 θαη θαηαθχξσζεο ζηνλ 
πξνζσξηλφ κεηνδφηε…. 
24. Ζ απφθαζε κε αξηζ. …./2018 έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνχ Νν …/2018 θαη θαηαθχξσζεο ζηνλ 
νξηζηηθφ κεηνδφηε…. 
 
 
 
θαη, αθ’ εηέξνπ, ν……. θάηνηθνο …………., Α.Φ.Μ. 
θαινύκελνο ζην εμήο “Πξνκεζεπηήο”, ζπκθώλεζαλ, ζπλέπξαμαλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα 
παξαθάησ: 
 

Άξζξν 1ν : Δίδε & Πνζόηεηεο 
 
 
   Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαθεξπρζεί αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα έρεη πάληα ζηελ Δπηρείξεζε 
ηνπ ηα είδε πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο πξνζθνξάο. 
   Όια ηα είδε ηνπ πίλαθα, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε αξηζκφ ηθαλφ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο ζε αλαιψζηκα Ζ/Τ, Φσηνηππηθνχ, 
εθηππσηψλ, θαμ ή γξαθηθή χιε γηα ην έηνο 2018.  
   Δθφζνλ παξαζηεί αλάγθε πξνκήζεηαο γξαθηθήο, κεραλνγξαθηθήο χιεο ή θσηνηππηθνχ ραξηηνχ 
πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ Πίλαθα ν πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη λα πξνκεζεχζεη ηελ Πεξηθεξεηαθή  
Δλφηεηα Φιψξηλαο κε ηελ παξαπάλσ χιε ζε ηηκέο ρακειφηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο αγνξάο. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε Π.Δ. Φιψξηλαο ζα πξνκεζεχεηαη ηελ παξαπάλσ χιε απφ άιινπο 
πξνκεζεπηέο. 
 
   Δπηπιένλ νη πνζφηεηεο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηνπο θαηά πεξίπησζε πίλαθεο, ησλ εηδψλ 
γξαθηθήο, κεραλνγξαθηθήο χιεο θαη θσηνηππηθνχ ραξηηνχ γηα ην έηνο 2018, δελ είλαη δεζκεπηηθέο 
γηαηί δελ κπνξεί λα γίλεη αθξηβήο πξφβιεςε ησλ θαηά πεξίπησζε αλαγθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο νπφηε κπνξνχλ λα απμνκεηψλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο κέζα ζηα φξηα ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. 
 
Α. ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ Η/Τ, ΦΑΞ, ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΧΝ 
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Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΠΟΟΣΗ
ΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΥΧΡΙ ΦΠΑ 

1 Φσηνηππηθφ SHARP AR-5623N Σχπνπ MX-
235GT 

6   

2 Φσηνηππηθφ KYOCERA KM-
1635 

Σχπνπ TK-410 4   

3 Φσηνηππηθφ KYOCERA KM-
2530 

Σχπνπ 
KYOCERA TK-
2530 
(370AB000), 

6   

4 Φσηνηππηθφ KYOCERA MITA 
KM-1505 

Σχπνπ 
KYOCERA KM-
1505 toner 
(37029011) 

2   

5 Φσηνηππηθφ CANON 
IMAGERUNNER 
2525 

Σχπνπ C-EXV33 
(2785B002AA) 

6   

6 Φσηνηππηθφ TA Triumph Adler 
DC 2230 

Σχπνπ Copy kid 
DC 2230 
(613010015) 

4   

7 Φσηνηππηθφ KYOCERA KM-
1620 

Σχπνπ 
KYOCERA TK-
410 

8   

8 Φσηνηππηθφ KYOCERA KM-
5050 

Σχπνπ 
KYOCERA TK-
717 

3   

9 Φαμ PANASONIC KX-
FL421 

Σχπνπ KX-
FAT88X 

8   

10 Φαμ Kyocera Ecosys 
FS-1320MFP 

Σχπνπ TK-1115 12   

11 Φαμ SAGEMCOM MF 
4565 

Σχπνπ CTR356 1   

12 Φαμ SAMSUNG 
INKJET FAX SF-
340 

Σχπνπ Samsung 
M40 

2   

13 Φαμ PANASONIC KX-
FP205 

κειαλνηαηλία KX-
FA52X 
 

17   

14 Φαμ SAMSUNG LASER 
FAX SF-570 

Σχπνπ 
SCX4216D3 

4   

15 Φαμ HP OFFICEJET 
4500 all in one 

1. Σχπνπ HP 
901XL black 
(CC654AE) 

4   

2. Σχπνπ HP 901 
Tri-color 
(CC656A) 

4   

16 Φαμ-
πνιπκεράλεκα 

HP OFFICEJET 
4255 ALL-IN-ONE 

1.ΣχπνπHP 56 
black (C6656AE) 

3   
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2.ΣχπνπHP 28 tri-
color (C8728AN) 

3   

17 Φαμ - 
πνιπκεράλεκα 

HP laser jet pro 
MFP M127fn 

Τύπου HP 83A 

(CF283A) 

5   

18 Φαμ - 
πνιπκεράλεκα 

Kyocera EcoSYS 
FS-1325 MFB 

Σχπνπ 
KYOCERA TK-
1125 

5   

19 Φαμ-
Πνιπκεράλεκα 

PANASONIC KX-
MB771/772 

Σχπνπ Panasonic 
KX-FAT92 

9   

20 Φαμ-
Πνιπκεράλεκα 

HP OFFICEJET 
4355 ALL-IN-ONE 

Σχπνπ HP 22 Ink 
Cartridge tri-color 
θαη HP 21 black 
ink 

7   

21 Φαμ-
Πνιπκεράλεκα 

Samsung  xpress 
M2675 

MLT-D116L 13   

22 Δθηππσηήο Samsung ML-
2850D 

Σχπνπ Samsung  
ML-D2850B 

7   

23 Δθηππσηήο HP LASERJET 
1022 

Σχπνπ HP 12A 
Black (Q2612A) 

28   

24 Δθηππσηήο LEXMARK E240 Σχπνπ 24015SA 5   

25 Δθηππσηήο Samsung  
M2825ND 

Σχπνπ Samsung 
116L (MLT-116L) 

25   

26 Δθηππσηήο Samsung SL-
M2070F 

Σχπνπ Samsung 
111S Black Toner 
(MLT-
D111S/ELS) 

5   

27 Δθηππσηήο HP DESKJET 1280 1. Σχπνπ HP 45 
black (51645AE) 

8   

2. Σχπνπ HP 78 
(tricolor) 

8   

28 Δθηππσηήο OKI B411dn Σχπνπ Original 
Black Toner 
cartridge 
(45807102) 

6   

http://www8.hp.com/gr/el/products/oas/product-detail.html?oid=5298008
http://www8.hp.com/gr/el/products/oas/product-detail.html?oid=5298008
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29 Δθηππσηήο SAMSUNG ML-
1640 

Σχπνπ MLT-
D1082S 

19   

30 Δθηππσηήο SAMSUNG ML 
2950NDR 

Σχπνπ 103 (MLT-
D103S) 

38   

31 Δθηππσηήο HP Laserjet 1018 Σχπνπ HP 12A 
(Q2612A ) 

14   

32 Δθηππσηήο HP LASERJET 
1150 

Σχπνπ HP 24A 
Black (Q2624A) 

5   

33 Δθηππσηήο HP LASERJET 
1020 

Σχπνπ HP 12A 
(Q2612A 

6   

34 Δθηππσηήο HP Laserjet 1010 Σχπνπ HP 12A 
(Q2612A) 

16   

35 Δθηππσηήο HP PSC 1410 1. ΣχπνπHP 21 
black (C9351AE) 

4   

2. ΣχπνπHP 22 
tricolor 
(C9352AE) 

4   

36 Δθηππσηήο HP BUSINESS 
INKJET 2800 (4 
ρξψκαηα) 

1. HP 10 black 
(C4844AE) 

4   

2. HP 11 yellow 
(C4838AE) 

2   

3. HP 11 
magenta 
(C4837AE) 

2   

4. HP 11 cyan 
(C4836AE) 

2   

37 Δθηππσηήο Samsung ML-2010 
PR 

Σχπνπ Samsung 
119S Black (MLT-
D119S) 

12   

38 Δθηππσηήο HP Deskjet 840c 1.Σχπνπ HP 15 
black (C6615NE) 

3   

39 Δθηππσηήο SAMSUNG 
XPRESS M2022 

Σχπνπ Samsung 
111S  (MLT-
D111S/ELS) 

6   

40 Δθηππσηήο Kyocera mita 
ecosys FS-9500DN 

Σχπνπ 
Kyocera/Mita 
TK-70 
(370AC010) 

3   

41 Δθηππσηήο KYOCERA ecosys 
FS-2020D 

Σχπνπ 
KYOCERA TK-
340 
(1T02J00EU0) 

7   

42 Δθηππσηήο HP PHOTOSMART 
7760 

1. ΣχπνπHP 56 
black (C6656AE) 

4   
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2.ΣχπνπHP 57 tri-
color (C6657GE) 

4   

43 Δθηππσηήο LEXMARK E260dn Σχπνπ E260A21A 8   

44 Δθηππσηήο EPSON PLQ-22 Μειαλνηαηλία 
(S015339) 

8   

45 Δθηππσηήο HP OFFICEJET 
7500A WIDE 
FORMAT (4 ηχπνη) 

1. HP 920 black 
(CD971AE) 

4   

2. HP 920XL 
cyan (CD972AE) 

4   

3. HP 920XL 
magenta 
(CD973AE) 

4   

4. HP 920XL  
yellow 
(CD974AE) 

4   

46 Δθηππσηήο HP DESKJET 
1220c 

1.ΣχπνπHP 45 
Black (51645AE) 

12   

2. Σχπνπ HP 78 
tri-color 
(C6578DE) 

12   

47 Δθηππσηήο COMPUPRINT 
MDP 30 FB 

Μειαλνηαηλία 
 PRK-4287 Black 
Ribbon 
 

20   

48 Δθηππσηήο LEXMARK MS310s Σχπνπ Lexmark 
501 (50F1000) 

8   

49 Δθηππσηήο HP LASERJET 
P1005 

Σχπνπ HP 35A 
(CB435A) 

11   

50 Δθηππσηήο KYOCERA 
ECOSYS FS-
1320d 

Σχπνπ Kyocera 
TK-170 

3   

51 Δθηππσηήο EPSON EPL-6200 Σχπνπ Epson 
S050166, 

2   

52 Δθηππσηήο COMPUPRINT 
4/43 (BULL) 

Μειαλνηαηλία 
PRK-4287 
 

20   

53 Δθηππσηήο OKI C5650 43872305 
(θίηξηλν) 

2   

43865708 
(καχξν) 

2   

43872307 
(Κπαλφ) 

2   

43872306 2   
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(καηδέληα) 

54 Δθηππσηήο LEXMARK E360D 260A11E 2   

55 Δθηππσηήο Samsung M2625D MLT-D116L 4   

56 Δθηππσηήο HP DesignJet T120 CZ129A NO.711 
Black 

3   

CZ131A NO.711 
Magenta 

3   

CZ132A NO.711 
Yellow 

3   

CZ130A NO.711 
Cyan 

3   

57 Δθηππσηήο Kyocera Ecosys 
FS-2000d 

TK-310 
(1T02F80EU0) 

6   

58 Πνιπκεράλεκα KYOCERA FS-
1016MFP 

Σχπνπ Kyocera 
TK-112, 

8   

59 Πνιπκεράλεκα HP PHOTOSMART 
C4480 all-in-one 

HP 350 Black 
(CB335EE) + HP  
 

4   

60 Πνιπκεράλεκα HP LASERJET 
M1005 MFP 

Σχπνπ HP 12A 
(Q2612A), 

3   

61 Πνιπκεράλεκα ΟΚΗ ΜΒ451 B401 BLACK 
(44992401) 

5   

62 Δθησπσηήο HP Laserjet PRO 
400 M401a 

Σχπνπ 80Α(2 
κεραλ.) 

8   

63 Πνιπκεράλεκα 
Α3 

EPSON Workforce 
7610 

Μειαλάθηα: 
Α) Black 27XL 
(C13T27114012) 
Β) Cyan 27XL 
(C13T27124012) 
Γ) Magenta 27XL 
(C13T27134012) 
Γ) Yellow 27XL 
(C13T27144012) 

3 ΔΣ 
ΣΧΝ 4 

ΥΡΧΜΑΣ
ΧΝ 

  

64 Φσηνηππηθφ SHARP AR-6020N ΜΥ-237GT 4   

65 Φσηνηππηθφ Toshiba estudio 
232 

Toshiba T-2340 4   

66 Δθη/ηεο Lexmark MS312DN 51F2H00 8   

67 Φση/θφ SHARP MX-
M264NV 

Σφλεξ sharp 
MX312NT 

4   

68 Πνιπκεράλεκα Panasonic KX-
MB2170G 

Σφλεξ ΚΥ-
FAT472 

2   
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69 Δηππσηήο hp Laserjet 1320 Σφλεξ hp 
Q5949X 

2   

70 Δθηππσηήο Lexmark E352dn Σφλεξ E250 
(250A11E 
) 

2   

71 Δθηππσηήο HP Laserjet 4200 Σφλεξ Q5942A 2   

72 Δθηππσηήο Samsung M2070 MLT-D1115 2   

73 Δθηππσηήο HP LASERGET  
1010 

Σφλεξ hp 
Q2612A 

3   

74 Δθηππσηήο SAMSUG XPRESS 
M2022 

Σφλεξ MLT-
D111S 

2   

75 Δθηππσηήο LEXMARK E 120 Lexmark 
12016SE 

4   

76 Δθηππσηήο Lexmark ΜS310d Σφλεξ 50F2H00 2   

77 Δθηππσηήο EPSON L 1300 Μειαλάθηα: 
Α) Σ6644 θίηξηλν 
Β) Σ6643 
καηδέληα 
Γ) Σ6642 γαιάδην 
Γ) Σ6641 καχξν 

2 ΔΣ 
ΣΧΝ 4 

ΥΡΧΜΑΣ
ΧΝ 

  

78 Δθηππσηεο LEXMARK E360dn Σχπνπ 
E360Ζ31Δ Toner 

3   

79 Δθηππσηήο HP LaserJet P2015 HP Q7553A 
(53A) Toner Print 
Cartridge - Black 

3   

80 Δθηππσηήο HP LaserJet 
P2016dn 

HP Q7553X 
(53X) Toner Print 
Cartridge - Black 

3   

81 Φσηνηππηθφ RICOH MP2501sp Σχπνπ Ricoh 
MP2501SP Black 
Toner Cartridge 
Mfr Part #: Ricoh 
841768 

5   

82 Φαμ - 
πνιπκεράλεκα 

HP Officeget 6310 HP337 Black 
inkiet print 
cartidge 
(c9364EE 

4   

83 Δθηππσηήο HP 1315 AIO black hp56/57    ή 
color hp 27/28 

6   

84 Φσηνηππηθφ CANON IR 2230 C-EXV-11 

(9629A002AA) 
3   

https://www.cartridgesave.co.uk/9629A002AA.html
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85 Πνιπκεράλεκα LEXMARK  X 
463DN 

X463A11G 
 

3   

86 Δθηππσηήο EPSON L1300 Μειαλάθηα: 
Α) Σ6644 θίηξηλν 
Β) Σ6643 
καηδέληα 
Γ) Σ6642 γαιάδην 
Γ) Σ6641 καχξν 

3 ΔΣ 
ΣΧΝ 4 

ΥΡΧΜΑΣ
ΧΝ 

  

87 Δθηππσηήο EPSON L310 Μειαλάθηα: 
Α) Σ6644 θίηξηλν 
Β) Σ6643 
καηδέληα 
Γ) Σ6642 γαιάδην 
Γ) Σ6641 καχξν 

3 ΔΣ 
ΣΧΝ 4 

ΥΡΧΜΑΣ
ΧΝ 

  

88 Δθηππσηήο 
πνιπκεράλεκα\ 

EPSON L3050 Μειαλάθηα: 
Α) Σ6644 θίηξηλν 
Β) Σ6643 
καηδέληα 
Γ) Σ6642 γαιάδην 
Γ) Σ6641 καχξν 

3 ΔΣ 
ΣΧΝ 4 

ΥΡΧΜΑΣ
ΧΝ 

  

89 Πνιπκεράλεκα OKI MB451DN OKI 401 
(44992401) 
 

3   

90 Δθηππσηήο LEXMARK 
MS317DN 

Lexmark 
51B2000 
 

6   

91  CD-R (ζπζθεπαζία 25 
ηεκαρίσλ) 

40   

92  DVD-R (ζπζθεπαζία 25 
ηεκαρίσλ) 

40   

93  FLASH MEMORY USB 8 GB 12   

94  FLASH MEMORY USB 16 GB 17   

    781 ΤΝΟΛΟ  

     ΦΠΑ 24%  

     ΣΔΛΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

 

 
 
Β. ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ 
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Α/Α 

ΔΙΓΗ  
ΒΙΒΛΙΟΠΧΛΔΙΟΤ  

ΠΡΟ  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Μνλάδα 
κέηξεζεο  ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ 

1 

ηπιφ  η. PILOT 
«BPS-GP (1.0)»             
ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ                                        

ηεκάρηα 658   

2 

ηπιφ η.  PILOT 
«BPS-GP (0.7)»              
ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ                                                               

ηεκάρηα 403   

3 

Μνιχβηα η. FABER-
CASTELL   ( 2=Β )                              

ηεκάρηα 351   

4 

Γνκνιάζηηρα  η. 
PELEKAN   BR  40  
δίρξσκε                       

ηεκάρηα 153   

5 

Μαξθαδφξνη  
Αλεμίηειεο κειάλεο η. 
STAEDLER 
ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ                                        

ηεκάρηα 192   

6 

Μαξθαδφξνη Υνλδξήο 
γξαθήο  LIBERTY-
MARKER ΓΗΑΦΟΡΑ 
ΥΡΧΜΑΣΑ                                                                        

ηεκάρηα 283   

7 

Μαξθαδφξνη Λεπηήο 
γξαθήο  η. PILOT «G-
TEC-C4 (0.4)»  
ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ                                                                        

ηεκάρηα 166   

8 

Μαξθαδφξνη 
Τπνγξακκίζεσο  η. 
PELIKAN δηάθνξα 
ρξψκαηα      

ηεκάρηα 489   

9 

Σακπφλ η. HORSE   N  
1 ηεκάρηα 10   

10 

Σακπφλ η. HORSE   N  
2 ηεκάρηα 6   

11 

Σακπφλ  η. HORSE   
N  3 ηεκάρηα 2   
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12 

Σακπφλ η. HORSE   N  
4 ηεκάρηα 5   

13 

Μειάλε ζθξαγίδνο η. 
HORSE 

ηεκάρηα 135   

14 Πηλέδεο (θνπηί)  ηεκάρηα 18   

15 

Ξχζηξα Μεηαιιηθή 

ηεκάρηα 30   

16 

Γηνξζσηηθά  η. 
BLANCO  1620/2  ζέη  
RELIKAN 

ηεκάρηα 55   

17 

Γηνξζσηηθά η. 
BLANCO  ROLLER  
975   4,2  mm 

ηεκάρηα 425   

18 

Απνζπξαπηηθή  η. 
TOΠ ηεκάρηα 15   

19 

πξαπηηθή η. LION No 
10  

ηεκάρηα 13   

20 

πξαπηηθή η. PARVA 

ηεκάρηα 17   

21 

πξαπηηθή η. 
PRIMULA  12 ηεκάρηα 8   

22 

πξαπηηθή η. 
RAPESCO 39  
Μεγάιε ηεκάρηα 8   

23 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθνχ    Νν 23/8 
(θνπηί) 

ηεκάρηα 18   

24 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθνχ    Νν 
23/12 (θνπηί) 

ηεκάρηα 11   

25 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθνχ    Νν 
23/15 (θνπηί) 

ηεκάρηα 11   

26 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθνχ    Νν 
23/17 (θνπηί) 

ηεκάρηα 10   

27 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθψλ  Ν64  
(θνπηί) 

ηεκάρηα 50   
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28 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθψλ 24/6  
(θνπηί) 

ηεκάρηα 261   

29 

Διάζκαηα (ζχξκαηα) 
πξαπηηθψλ Ν10  
(θνπηί) 

ηεκάρηα 225   

30 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ 
Νo 3  θνπηί  100 
ηεκαρίσλ 

ηεκάρηα 121   

31 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ 
Νo 4  θνπηί  50 
ηεκαρίσλ 

ηεκάρηα 132   

32 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ  
E350    θνπηί 100 
ηεκαρίσλ 

ηεκάρηα 24   

33 

Binber  Clips (γηα 
φγθνπο πνπ δελ 
ζπξξάπηνληαη) Νν 
BC-30 (θνπηί) 

ηεκάρηα 29   

34 

Binber  Clips (γηα 
φγθνπο πνπ δελ 
ζπξξάπηνληαη) Νν 
BC-50 (θνπηί) 

ηεκάρηα 12   

35 

Κνιιεηηθή Σαηλία  
εινηέτπ    12 ρ 33 
(θνπηί) 

ηεκάρηα 97   

36 

Βάζε γηα θνιιεηηθή 
ηαηλία (η. Scotch   C 
38 )   

ηεκάρηα 10   

37 

Κνιιεηηθή Σαηλία γηα 
ξηδφραξην (η. Scotch – 
magic tape)         

ηεκάρηα 31   

38 

Κνιιεηηθή Σαηλία  
εινηέτπ    19 ρ 33 

ηεκάρηα 29   

39 

Κνιιεηηθή Σαηλία 
(δεκάησλ - θαθέ)  5 
εθαηνζηψλ 

ηεκάρηα 83   
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40 

Πεξθνξαηέξ  κεγάιν 
Μεηαιιηθή Βάζε η. 
RAPESCO 865-P 

ηεκάρηα 5   

41 

Πεξθνξαηέξ η. 
SAX288  (ηεκάρην) 

ηεκάρηα 9   

42 

Καξθίηζεο Αηζάιηλεο     
(θνπηί) 

ηεκάρηα 9   

43 

Γφκκα - θφιια η. UHU   
N 12 ηεκάρηα 47   

44 

Γφκκα - θφιια η. UHU   
stic ηεκάρηα 67   

45 

Νηνζηέ- έιαζκα  
Γηαθαλέο  (δηάθνξα 
ρξψκαηα) 

ηεκάρηα 455   

46 

Φάθεινη (Κιαζέξ 
Πιαζηηθνί)   
Υξσκαηηζηνί  8/32 – 
4/32  

ηεκάρηα 988   

47 

Φάθεινη (Απινί) η. 
ΝΟΡΜΑ     (δηάθνξα 
ρξψκαηα) 

ηεκάρηα 170   

48 

Φάθεινη (κε έιαζκα) 

ηεκάρηα 240   

49 

Φάθεινη (κε απηηά) 

ηεκάρηα 2320   

50 

Φάθεινη (κε θνξδφλη)  
25 ρ 35 

ηεκάρηα 3180   

51 

Φάθεινη (κε θνξδφλη)  
30 ρ 40 

ηεκάρηα 1380   

52 

Φάθεινη κε ιάζηηρν 
(πιαζηηθνπνηεκέλνη) 

ηεκάρηα 820   

53 

Φάθεινη θνπηηά 
ιάζηηρν (ξάρε :  2 cm 
)  Γηάθνξα Υξψκαηα 

ηεκάρηα 60   





 107 

54 

Φάθεινη θνπηηά 
ιάζηηρν (ξάρε :  4 cm 
)        »             » 

ηεκάρηα 80   

55 

Φάθεινη θνπηηά 
ιάζηηρν (ξάρε :  8 cm 
)        »             » 

ηεκάρηα 130   

56 

Φάθεινη εγγξάθσλ Νν 
123  (Απηνθφιιεην)  
11,4 ρ 23,5  

ηεκάρηα 3320   

57 

Φάθεινη εγγξάθσλ Νν 
133  (Απηνθφιιεην)    
12  ρ 29,5 

ηεκάρηα 260   

58 

Φάθεινη Απηνθφιιεηνη   
Άζπξνη    26 ρ 35 

ηεκάρηα 950   

59 

Φάθεινη Κίηξηλνη 
(αθθνχια - Απηνθφι.)  
17 ρ 23 

ηεκάρηα 1074   

60 

Φάθεινη Κίηξηλνη 
(αθθνχια - Απηνθφι.)  
23 ρ 32 

ηεκάρηα 2242   

61 

Φάθεινη Κίηξηλνη 
(αθθνχια - Απηνθφι.)  
30 ρ 40 

ηεκάρηα 842   

62 

Κφιιεο Αλαθνξάο 
Αξίγσην 1500 παθέην 
400 θχιισλ 

ηεκάρηα 1   

63 

Κφιιεο Αλαθνξάο    
ξηγέ      1501  παθέην 
400 θχιισλ 

ηεκάρηα 5   

64 

Κφιιεο Αλαθνξάο 
Καηξηγέ  1502  παθέην 
400 θχιισλ 

ηεκάρηα 2   
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65 

Καξκπφλ  Υεηξφο  
(Α4)  πάθν 100 
θχιισλ 

ηεκάρηα 10   

66 

Πξσηφθνιια   20 ρ 30            
100 θχιισλ 

ηεκάρηα 4   

67 

Πξσηφθνιια   25 ρ 35            
300 θχιισλ  

ηεκάρηα 3   

68 

Πξσηφθνιια   25 ρ 35            
500 θχιισλ 

ηεκάρηα 5   

69 

Βηβιίν Γηεθπεξαίσζεο 
εγγξάθσλ  50 θχιισλ 

ηεκάρηα 12   

70 

Βηβιία   50 θχιισλ    
δηαζηάζεσλ  20 ρ 30                                                

ηεκάρηα 12   

71 

Βηβιία   100 θχιισλ    
δηαζηάζεσλ  20 ρ 30                                                

ηεκάρηα 6   

72 

Βηβιία   150 θχιισλ    
δηαζηάζεσλ  20 ρ 30                                                

ηεκάρηα 4   

73 

Βηβιία   200 θχιισλ    
δηαζηάζεσλ  20 ρ 30                                                

ηεκάρηα 6   

74 

Βηβιία   300 θχιισλ    
δηαζηάζεσλ  20 ρ 30                                                

ηεκάρηα 7   

75 

Φαιίδη  Γξαθείνπ  15  
cm 

ηεκάρηα 28   

76 

Υαξηνθφπηεο  
(κεγάινο) ηεκάρηα 25   

77 

Υαξηνηαηλία 
Αξηζκνκεραλήο Ν 57   
(ηεκάρην) 

ηεκάρηα 30   

78 

Υαξηί εκεηψζεσλ (ζε 
ζρήκα Κχβνπ - απιφ) 

ηεκάρηα 191   
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79 

Απηνθφιιεηα 
εκεηψζεσλ (θίηξηλα-
Post it)  50 x 40  
(ζπζθεπαζία 3 
ηεκαρίσλ)  

ηεκάρηα 139   

80 

Απηνθφιιεηα 
εκεηψζεσλ (θίηξηλα-
Post it) 75 x 75   
(ζπζθεπαζία 1 
ηεκαρίνπ)       

ηεκάρηα 220   

81 

Απηνθφιιεηα 
εκεηψζεσλ (θίηξηλα-
Post it) 100 x 75  
(ζπζθεπαζία 1 
ηεκαρίνπ)   

ηεκάρηα 63   

82 

Απηνθφιιεηεο Δηηθέηεο 
Υεηξφο  (Πάθν 40 Φ) 
δηάθνξεο δηαζηάζεηο  

ηεκάρηα 74   

83 

Υαξηί 
Μεραλνγξαθήζεσο   
Α4   κνλφ   (2000 
θχιια) 

ηεκάρηα 20   

84 

Υαξηί 
Μεραλνγξαθήζεσο 
Α4 ιεπθφ δηπιφ   
(1000 θχιια) 

ηεκάρηα 10   

85 

Υαξηί Φσηνηππηθνχ 
Α4 80 γξακκαξίσλ  
210 ρ 297 Multi Copy 
πάθν ησλ 500 θχιισλ 

ηεκάρηα 6000   

86 

Υαξηί Φσηνηππηθνχ 
A3 80 γξακκαξίσλ 
297 ρ 420 Multi Copy 
πάθν, 500 θχιισλ 

ηεκάρηα 100   

87 

Γηαθάλεηεο (ζρήκα  Π)                                                         

ηεκάρηα 256   

88 

Γηαθάλεηεο (ζρήκα  Γ)                                                          

ηεκάρηα 544   

89 

Γηαθάλεηεο γηα 
Κιαζέξ (Σξχπα)                                          

ηεκάρηα 5800   





 110 

90 

Υάξαθαο   30 cm 

ηεκάρηα 18   

91 

Υάξαθαο   40 cm  

ηεκάρηα 17   

92 

Λάζηηρα  ςηιά  Νν 10  
(ζπζθεπαζία 50 
γξακκαξίσλ)             

ηεκάρην 353   

93 

Λάζηηρα  (θαξδηά  6 
mm)                                                      

θηιφ 9   

94 

πάγθνο (θνπβάξη - 
πιαζηηθφ - κέηξην) 

ηεκάρην 8   

95 

Ζκεξνιφγην 
(επηηξαπέδην) ηεκάρηα 166   

96 

Ζκεξνιφγην (ζπηξάι  
14 Υ 21)  εκεξήζην 

ηεκάρηα 27   

97 

Φσηνηππίεο  
(μεξνγξαθίεο) ηηκή  
αλά  η.κ. η.κ. 500   

98 

Φσηνηππίεο  
δηαθάλεηα  ηηκή  αλά   
η.κ η.κ. 500   

99 Υαξηί πεξηηπιίγκαηνο   2   

100 

Λάζηηρα θαξδηά Νν 
100/5 BUBBER-
BANDS θνπηηά 23   

101 
Μερληθφ κνιπβν 
0,7mm ηεκαρηα  81   

102 Αληαι/θφ γηα 0,7 κνι. ηεκαρηα  81   

103 θιηκαθφκεηξν (ραξάθη ηεκαρηα  6   

104 Φάθεινη δηθνγξαθηαο ηεκαρηα  100   

105 Υαξηί γηα δέκαηα    5   

106 
Ζκεξνινγην εκεξεζην 
Α4 21Υ29,5   15   

107 Μνιπβνζήθε    1   
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108 

ξαγίδα πξσηφθνιιν 
κε εζλσκαησκελε 
κειάλε θαη κε ηα 
ραξαηθ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣ.ΜΑΚΔΓ.ΑΡΗΘΜΟ 
ΠΡΧΣΟ.-ΖΜΔΡ.   1   

109 
Μαξθαδφξνπο 
κεζαηαο γξαθεο    5   

110 PILOT BL-62-7-L 30   

111 PILOT 
HI-TECPOINT 
Vgrip 50   

112 
Γηαθάλεηεο ζαθνπιεο 
δηαζηάζεηο 15Υ60   100   

113 

Μνιχβη Ξχιηλν 
STAEDTLER Noris 
120 HB (Μαχξν) (120-
2) ηεκάρηα  24   

114 

Μεραληθφ Μνιχβη 
Μχηεο 0.7 mm Pentel 
15 ηεκ. ηεκάρηα  2   

115 

Γηνξζσηηθή ηαηλία 5 
mm X 16 m FORPUS 
ECO ηεκάρηα  24   

116 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ 
Νo 5 θνπηί 50 
ηεκαρίσλ ηεκάρηα  20   

117 

ΚΛΗΠ Πηάζηξεο (Paper 
Clips) FOSKA 25 mm 
No 800-4 ΜΑΤΡΔ 12 
ηεκ. ηεκάρηα  2   

118 
Πεξθνξαηέξ LEITZ 
5180-84 (65 θχιισλ) ηεκάρηα  1   

119 

Salco Νηνζηέ Κνπηί κε 
Λάζηηρα & Απηηά 
Οηθνινγηθφ 
35x25x8cm ηεκάρηα  2   
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120 

Salco Νηνζηέ Κνπηί κε 
Λάζηηρα & Απηηά 
Οηθνινγηθφ 
35x25x10cm ηεκάρηα  3   

121 

Salco Files Κνπηί 
ιάζηηρν ΟΝΣΟΤΛΔ 
(Κσδ. 22389) 
4x27x35cm ηεκάρηα  210   

122 

Salco Files Κνπηί 
ιάζηηρν ΟΝΣΟΤΛΔ 
(Κσδ. 22396) 
7x27x35cm ηεκάρηα  30   

123 

Φάθεινη θνπηηά 
ιάζηηρν (ξάρε : 1 cm ) 
Γηάθνξα Υξψκαηα ηεκάρηα  50   

124 

Post-it ΚΤΒΟ Απηνθ. 
INFO ΜΗΝΗ 50Υ50 240 
θχιισλ ΚΗΣΡΗΝΟ 
771457 ηεκάρηα  24   

125 

Αληαιιαθηηθή Λεπίδα 
Κνπηδηνχ 18mm 10 
ηεκ. ηεκάρηα  1   

126 
Κφιια UHU Ρεπζηή 
125ml ηεκάρηα  5   

127 
Κφιια UHU Ρεπζηή 
35ml ηεκάρηα  5   

    ΤΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    

ΣΔΛΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ  

 
 
 

Άξζξν 2ν : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
 
Ζ πνηφηεηα θαη ην είδνο ησλ πξνο πξνκήζεηα αλαισζίκσλ Ζ/Τ, θσηναληηγξαθηθψλ, εθηππσηψλ 
θαμ ή γξαθηθήο χιεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο πνπ ζέηεη θάζε θνξά ε ελδηαθεξφκελε 
Τπεξεζία ζηνλ πξνκεζεπηή, κε βάζε πάληα ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα. 
Όια ηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ πνπ 
πξννξίδνληαη. 
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Σν ραξηί θσηνηππίαο ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο ησλ 80 gr/m2. Ζ ζπζθεπαζία ηνπ παθέηνπ λα 
κελ είλαη πεξαηή ζηελ πγξαζία, θαηάιιειν γηα ηηο παξαθάησ ρξήζεηο: fax, εθηππσηέο θαη 
θσηνηππηθά κεραλήκαηα  
 
ΗΜΔΙΧΗ: Σα αλαιψζηκα λα είλαη απζεληηθά ηνπ αληίζηνηρνπ θαηαζθεπαζηή ησλ Ζ/Τ, 
Φσηναληηγξαθηθψλ, εθηππσηψλ θαη θαμ γηα ηα νπνία δεηνχληαη. 
 
 

Άξζξν 3ν : Σόπνο & Υξόλνο Παξάδνζεο 
 

Ζ πξνκήζεηα ηνπ/ηεο …………………………………ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, απφ ηελ …. -….. -201…. 
κέρξη θαη ηελ 31/12/2018, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ επί κέξνπο Τπεξεζηψλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο, θαη κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ - πξνκεζεπηή. 
Ο αλάδνρνο – πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε θαη άξηζηε πνηφηεηαο 
πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ , πνπ ζπληζηνχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο θαη απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην 
θάλεη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ζαξάληα νθηψ, (48), σξψλ. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ παξαδνζνχλ ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ 
παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο νη 
πξνβιεπφκελεο πνηλέο απφ ην Ν.4412/2016. 
 

Άξζξν 4ν : Σηκή – Κξαηήζεηο - Πιεξσκή 
 

Οη αλαθεξφκελεο ζηνλ ζπλεκκέλν Πίλαθα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Σηκέο, θαηά είδνο, ηζρχνπλ 
σο έρνπλ ζηνλ Πίλαθα γηα φια ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξνκήζεηαο, ήηνη απφ ηελ …..- ….. - 
201….. κέρξη θαη ηελ 31/12/2018 θαη δελ επηδέρνληαη θακία απνιχησο αχμεζε. 
Ζ αμία ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή- αλάδνρν εληφο ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο ηξηάληα, (30),εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηηο 
Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο . 
Ζ εμφθιεζε ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ –Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Δ. 
Φιψξηλαο, κεηά ηελ ππνβνιή ζ’ απηήλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ 
απφ ηηο εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο. 
Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά κε ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ησλ πξνκεζεηψλ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο πξνζθφκηζεο απφ ηνλ αλάδνρν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην Νφκν 
δηθαηνινγεηηθψλ. 
Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν θφξν εηζνδήκαηνο . 
Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη επίζεο κε θξάηεζε χςνπο 0,06%, ππέξ ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο 
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ 
ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 
3%, 
πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ Ο.Γ.Α.. 
Οη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή, ν δε Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γεκφζην θαη ζα 
απνδίδεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 
 

Άξζξν 5ν : Σξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο 
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλνλ εγγξάθσο. 
 

Άξζξν 6ν : Δθρώξεζε εηζπξαθηέσλ δηθαησκάησλ 
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ηα εηζπξαθηέα δηθαηψκαηά ηνπ πνπ ηνπ απνξξένπλ απφ 
απηή ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζχκθσλε 
γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ παξέρεηαη κφλνλ εγγξάθσο. 
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Άξζξν 7ν : Πνηληθέο Ρήηξεο-Κπξώζεηο 

Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο 
πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο 
ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, 
αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηνλ Ννκφ Φιψξηλαο. 
 

Άξζξν 8ν : Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
Έλαξμε εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ - -201…. κέρξη θαη ηελ 31/12/2018. 
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα δχν (2) αθφκε κήλεο, κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο, κεηά 
απφ ζπκθσλία θαη ησλ δχν κεξψλ ηεο ζχκβαζεο δειαδή κέρξη θαη ηελ 28-02-201….. 
 

Άξζξν 9ν : Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 
ε πίζησζε ησλ παξαπάλσ θαη γηα ηελ εγγχεζε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν 
πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ζηελ κε αξηζκφ ………εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ/ηεο……………….………, 
πνζνχ  
………….επξψ. 
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα δχν (2) επί πιένλ κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηεο, κε 
κνλνκεξή έγγξαθε δήισζε ηνπ θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Φιψξηλαο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη ζ’ απηφλ είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο.  
Ο δεχηεξνο ησλ ζπκβαιιφκελσλ δήισζε φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο απηήο ηεο 
ζχκβαζεο θαη αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα. 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηξία αληίηππα, αλαγλψζζεθε κεγαινθψλσο ζηνπο 
ζπκβαιινκέλνπο απφ ηνπο νπνίνπο θαη επηβεβαηψζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα, ππνγξάθεηαη απφ 
απηνχο θαη παίξλεη απφ έλα αληίηππν ν θαζέλαο, ελψ δχν αληίηππα ηίζεληαη ζηνλ ζρεηηθφ θάθειν 
ηεο πξνκήζεηαο. 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 
Ο Πεξηθεξεηάξρεο Γπη. Μαθεδνλίαο                                              Ο Πξνκεζεπηήο 
 
 
 
 
      ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΑΡΤΠΙΓΗ 
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