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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Δημαρχείου 2 

Πόλη Κατερίνη  

Ταχυδρομικός Κωδικός 60133 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL525 

Τηλέφωνο 2351350435 

Φαξ 2351030686 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  anatoli.katerini@katerini.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ιωαννίδου Ανατολή 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  

(URL) 

www.katerini.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Κατερίνης και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας Ο.Τ.Α. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν οι δήμοι. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.katerini.gr 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση του Δήμου Κατερίνης 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.   
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Χρηματοδότηση της σύμβασης1 

Η δαπάνη για τις εν λόγω συμβάσεις θα βαρύνει τους Κ.Α. του  προϋπολογισμού  των  οικ. ετών 2021 -2022  
του Δήμου Κατερίνης  , σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 1.3. 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους.  

Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού των ετών  2021 και 
2022 λήφθηκε η αριθ. 896/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, στο σώμα της οποίας βρίσκεται βεβαίωση 
του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1.α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 936. 

 

 

 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού 
εκτύπωσης,  φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης.                

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV)  και η  προμήθεια υποδιαιρείται σε τμήματα και ως εξής  

Α Α 
τμήματος 

Κ.Α. 
προϋπ σμού 

CPV ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ποσό 
προϋπ σμού 
χωρίς Φ.Π.Α. 

σε € 

1 10.6612.001 30192700-8 Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών 
γραφείου 

14.152,96 

2 10.6613.001 22820000-4 Προμήθεια εντύπων 2.425,00 

3 10.6613.007 30197643-5 Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης 16.400,00 

4 10.6612.001 30192153-8 Προμήθεια σφραγίδων 1.508,00 

5 10.6615.001 79521000-2 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού 19.222,00 

6 10.6613.004 

30192320-0 Προμήθεια αναλωσίμων για τα 
μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ), 
τους εκτυπωτές και τα πολυμηχανήματα  
του Δήμου 

6.230,00 30125110-5 

30124300-7 

30192112-9 

      ΣΥΝΟΛΟ 59.937,96 

      ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 74.323,07 

 

 

Η διαδικασία ανάθεσης που επιλέχτηκε με την αριθ. 406/2021 απόφαση της Ο.Ε. και σύμφωνα με τα άρθρα 
116 και 117 του Ν.4412/2016 είναι ο συνοπτικός διαγωνισμός. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής. 

Κάθε διαγωνιζόμενος  μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας  προσφορά για ένα ή 
περισσότερα εκ των προαναφερόμενων τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα 
είδη και τις ποσότητες του τμήματος. 

                                                           
1 ΆΡΘΡΟ 53 ΠΑΡ. 2 ΕΔ. Ζ  Ν. 4412/2016 

21PROC008809448 2021-06-24



6 

 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.937,96 ευρώ πλέον 14.385,11 ευρώ 
(Φ.Π.Α.24%), σύνολο 74.323,07 ευρώ με Φ.Π.Α. Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζεται 
σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, χωρίς 
υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς μεταβολή της συνολικής φύσης της σύμβασης. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά 
όλα τα είδη και τις ποσότητες του τμήματος.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη σχετική μελέτη, 
που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως2: 

  του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων  Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/  ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  

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

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

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

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

  του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226)  Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση  3 

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

  του ν. 3861/2010 (Α’ 112)  Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών  διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”  

  του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β́  185) του Υπουργού Εσωτερικών4 

  του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας    

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

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

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

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

                                                           
2 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΗΔΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ), ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ 

ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ. 
3 μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
4 ΕΙΔΙΚΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23, ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 379.  
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  της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 
Ανάπτυξης  Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

  του ν.3852/2010 (Α’ 87)  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης . 

  του ν.3463/2006 (Α’ 114)  Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας  και  

  του Αστικού Κώδικα 

  Την αριθ. 896/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη διάθεση των πιστώσεων σε βάρος του 
προϋπολογισμού του έτους 2021 και 2021, τη  βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Κατερίνης επί των προαναφερόμενων αναλήψεων  υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου 
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1.α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 936. 

  Την αριθ. 406/2021 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών, ο καταρτισμός των όρων του  διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η  επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

  Την αριθμ.οικ. 8761/01.04.2021 απόφαση Δημάρχου “Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 1.4.2021 έως 
30.6.2022 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων 
για το χρονικό διάστημα 1.4.2021 έως 30.6.2022” όπως ισχύει.  

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

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 2, Τ.Κ. 60133, στον 
1ο όροφο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού  στις 
09.07.2021 ημέρα Παρασκευή και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00 και θα λήξει στις 10:30 
π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών). 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ νση και ταχυδρομικώς ή με άλλο 
τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την  καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών. Οι προσφορές αυτές πρωτοκολλώνται (αναγράφεται στον 
φάκελο η ημέρα υποβολής τους), δεν αποσφραγίζονται και παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο του 
διαγωνισμού.5 

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

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση 
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

                                                           
5 ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΙ Α.Α. ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 60 ΠΑΡ. 1 Ν. 4412/2016). Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ : Α) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 27, 60 ΚΑΙ 67 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΚΑΙ Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 121 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 19 ΠΕΡ. Α ΤΟΥ Ν. 4605/2019. 
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αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθούν  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 6.  

Περιληπτικό κείμενο της παρούσας Διακήρυξης   δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν. 4412/2016. 

 

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

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

 Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο επιμερίζοντας τη δαπάνη 
δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.7 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι  

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους8  

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

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

 

                                                           
6 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 

7      ΠΡΒΛ ΑΡΘΡΟ 77 ΠΑΡ. 5 Ν. 4270/2014, ΑΡΘΡΑ 1 ΠΑΡ. 3 & 4 ΠΑΡ. 3 Ν. 3548/2007, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 377 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. 35 & 379 ΠΑΡ. 12 Ν. 
4412/2016. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ (ΠΧ 

ΟΤΑ),  ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΟΙ Α.Α. ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ, ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΟΙ Α.Α. ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ, ΑΝΑΛΟΓΩΣ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
8 ΆΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,9  είναι τα ακόλουθα  

  Η Περίληψη της Διακήρυξης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα  

  Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

  οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

  Η μελέτη η οποία περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές/περιγραφή των υλικών και τον 
προϋπολογισμό 

  Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και σε όλα τα έγγραφα 
της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Κατερίνης www.katerini.gr, από όπου μπορούν να τα 
προμηθεύονται δωρεάν. 

Τα έγγραφα επίσης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν 
έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής 
αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή 
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόμενο10.   

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, κατά προτίμηση με φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου,  το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών  

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

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

                                                           
9 ΩΣ  ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Η  ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡ. 14 ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 
4412/2016 ΝΟΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η Α.Α. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙ Η ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 63, ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 62, ΑΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ), ΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 297, ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
10 ΆΛΛΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 
αρχής 11. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.12 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)13. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 14.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητ ικά εφ αρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/ 1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 
το έγγραφο.15  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα16. 

2.1.5 Εγγυήσεις17 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4364/  2016 (Α΄13)18, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

                                                           
11 ΆΡΘΡΟ 121, ΠΑΡ.5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
12 ΆΡΘΡΟ 53, ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Ν. 4412/2016: ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2.1.1) ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ Η ΜΕΡΙΚΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗΣ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ‘’APOSTILE”  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 05-10-61. Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 454 ΤΟΥ Κ.Π.Δ. ΚΑΙ 53 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. 
14 ΆΡΘΡΟ 92, ΠΑΡ.4 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, , ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΠΕΡ. Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν. 4605/2019. 
15 ΠΡΒΛ. ΑΡΘΡΟ 80 ΠΑΡ. 10 Ν. 4412/2016, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α, ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΒ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν. 
4605/2019. 
16 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΕΝ ΟΛΩ Η ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ 
17 ΠΡΒΛ. ΠΑΡ.3, 4 ΚΑΙ 5 ΑΡΘΡΟΥ 72 Ν. 4412/2016 ́  
18  ΠΡΒΛ.  ΑΡΘΡΟ 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 

21PROC008809448 2021-06-24



11 

 

 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία  α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι  αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και 
την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών19, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που 
επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.20 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 

                                                           
19 ΠΡΒΛ. ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. 4 ΠΕΡ. Η ΤΟΥ Ν. 4412/2106, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 107 ΠΕΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 4497/2017. 
20 ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1, 2, 4 ΚΑΙ 5 ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΗΣ 

ΣΔΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ Η ΈΝΩΣΗ, ΟΙ A.A. ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ, ΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΙΣΟΥ ΕΥΝΟΪΚΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ, ΤΑ 

ΑΓΑΘΑ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ. 
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φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης21 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή22 για την υποβολή προσφοράς23.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.24   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής25 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  1.198,76 
ευρώ26  ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή 
περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. Συγκεκριμένα για τα τμήματα της 
παρούσας σύμβασης, τα ποσά των εγγυήσεων συμμετοχής είναι τα εξής  Τμήμα 1  283,06 €, Τμήμα 2  48,50 €, 
Τμήμα 3  328 €, Τμήμα 4  30,16 €, Τμήμα 5  384,44 €, Τμήμα 6  124,60 €. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.6 της παρούσας  ήτοι μέχρι 09.01.2022, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε 
κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/201627. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων  α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) 
υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) 
δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί28, ζ) στις περιπτώσεις των 

                                                           
21   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final  Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 

προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ . 
22 ΠΡΒΛ. ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡ. 2 Ν. 4412/2016 
23 ΟΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ, ΟΙ Α.Α. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ 

ΑΡΘΡΑ 75, 76 ΚΑΙ 77, ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  (ΠΡΒΛ. ΑΡΘΡΟ 19 

ΠΑΡ. 2 Ν. 4412/2016). 
24 ΠΡΒΛ. ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡ. 4 Ν. 4412/2016. 
25 ΠΡΒΛ ΠΑΡ. 1 Α), 3, 4, 5  ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ Ν.4412/2016. 

26 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης. 

27 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016. 
28  Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
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παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 
και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή 
ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού29  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη30 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα   

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 
λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του 
Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με 
υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 
155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές 
διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 
4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 

                                                           
29 ΠΡΒΛ ΑΡΘΡΑ 73 ΚΑΙ 74 Ν. 4412/2016, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 107 ΤΟΥ Ν. 4497/2017. 

30 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές 
αποφάσεις  
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όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 
139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

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

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

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

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
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δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 
στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.31 

 

2.2.3.3. 
2.2.3.4.  

2.2.3.5.  

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.232 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή 
έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και 
μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με 
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν 
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση 33. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201634. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας35  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

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

                                                           
31 ΠΡΒΛ. ΑΡΘΡΟ 73 ΠΑΡ. 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΟΥ Ν. 4412/2016. ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ    ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 

ΕΕΕΣ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) Η (ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΣΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 

ΠΑΡ. 4 Ν. 4412/2016.  
32 ΠΡΒΛ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 Ν.4412/2016, Η ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 107 ΠΕΡ. 10 ΤΟΥ Ν. 4497/2017. 

33 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
34  ΠΡΒΛ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 50844 (ΦΕΚ 279 ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡ 9 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΤΟΥ Ν.4412/2016.  
35 ΠΡΒΛ ΑΡΘΡΟ  75 ΠΑΡ. 2 Ν. 4412/2016. 
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Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού36  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια37  

Δεν απαιτείται οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα38  

Δεν απαιτείται τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης39  

Δεν απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

2.2.8  Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο 
πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και 
κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας40.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι 

                                                           
36 ΠΡΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α Ν. 4412/2016. 
37 ΠΡΒΛ ΑΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 Ν. 4412/2016.  
 ΠΡΒΛ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 13 ΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑΣ: 
ΕΙΔΙΚΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΝ 

ΕΝΟΤΗΤΑ IΙΙ, ΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. 
38 ΠΡΒΛ ΑΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 4 Ν. 4412/2016.  
39 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΗΤΟΙ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΗΣ Α.Α. ΚΑΙ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΒΛ. ΑΡΘΡΟ 82 Ν. 4412/2016). 
40 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
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την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να 
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή41.  

 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς  α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ42 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 1.43  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ 
μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του υποβάλλοντας έγγραφη 
ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια 
μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.44  

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.45 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από 
κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής46. 

                                                           
41 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
42 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη  Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

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

43 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https:/ /espdint.eprocurement.gov.gr/ ) που προσφέρει 
τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε 
τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του 
τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα 
ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό 
Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https:/ /eur-lex.europa.eu/ legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

44 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 
45 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
46 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,47 την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 
παρούσης48 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη 
συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή 
περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 
του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα 
με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν 
θετικής απάντησης49. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ 
και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το 
οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις 
του50. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση 
συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν51. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2 και 
3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.52 

                                                           
47 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C 2019 507, σκ. 28 
48 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ́  Τμήμα)  
49 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
50  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
51 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 
περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του53. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.254 και 2.2.3.455 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του56. 

Επίσης, για λόγους διευκόλυνσης του ελέγχου, ζητείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού 
αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός 

                                                                                                                                                                                                       
52 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 
 1. ΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 
 ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Η ΤΩΝ ΑΚΡΙΒΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α' ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4250/2014. ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (Λ.Χ. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ, ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.), ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ. 
 2. ΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 
 ΕΠΙΣΗΣ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ 

ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΥΤΗΣ, ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 36 ΠΑΡ. 2 Β) ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν4194/2013). ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ (APOSTILLE), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ) Η 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (ΒΛ. ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ 6.2.)  
 3. ΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:  
 ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 36 ΠΑΡ. 2 Β) ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν 4194/2013), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ 

ΟΣΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΕΡΟΥΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α' ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4250/2014.  
 4. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ  
 ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Η ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ.   
53  ΠΡΒΛ. ΠΑΡ. 12 ΑΡΘΡΟΥ 80 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ  ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 7 ΠΕΡ. Α, ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔ’ ΤΟΥ Ν. 4605/2019. 
54 ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΥ, ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΕΔΑΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΡΙΜΝΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ 

ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 104 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΑ 

ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ. ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

22 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ . 
55 ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΩΣ ΛΟΓΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. 
56  ΠΡΒΛ. ΠΑΡ. 12 ΑΡΘΡΟΥ 80 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 7 ΠΕΡ. Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔ’ ΤΟΥ Ν. 4605/2019. 
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ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 
στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν  

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) 
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ)  

δ)  

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε 
βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

στ) 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.57 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. 

Επισημαίνεται ότι το παρόν δικαιολογητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του (όπως 
όλα τα αποδεικτικά μέσα) και αν δε φέρει χρόνο ισχύος αρκεί να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του.58  

Β.3. Δεν απαιτείται απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας   

Β.4. Δεν απαιτείται απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.  

Β.5. Δεν απαιτείται απόδειξη συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.   

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

                                                           
57 ΠΡΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α Ν. 4412/2016. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η Α.Α. ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ/  ΜΗΤΡΩΑ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ . 
58  ΠΡΒΛ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 12 ΑΡΘΡΟΥ 80 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 7 Α ΣΗΜΕΙΟ ΑΔ’ ΤΟΥ Ν. 4605/2019. 
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Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται  

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 
στο ΓΕΜΗ59, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης60, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό 
μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης 
σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν 
οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, 
προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

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

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

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 

                                                           
59    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α  ̀104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον 
ν. 3190/1955 (Α  ̀91), 

 γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α  ̀86), 
 δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α  ̀86), καθώς και οι 

ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α  ̀196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο 

οικοδομικός συνεταιρισμός), 
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α  ̀96), 
 η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 

247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
 ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
 ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην 

ημεδαπή, 
 ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και 

νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ ,̀ 
 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ  ̀
και ιγ ,̀ 

 ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
60  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και 

εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 

εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/  νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους61 που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

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

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

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

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

Β.9. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών. 

Β.10. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές  

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

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

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης62  

Κριτήριο ανάθεσης63 της Σύμβασης64 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  
τιμής.65 

                                                           
61 ΠΡΒΛ ΑΡΘΡΟ 83 Ν. 4412/2016.  
62 ΠΡΒΛ ΑΡΘΡΟ 86 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ΠΑΡ. II.2.5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 
2015/1986 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (L 296) 
63 ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86 ΤΟΥ Ν. 
4412/2016. ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ, ΟΙ Α.Α. ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ, ΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ (ΠΑΡ. 9 ΑΡΘΡΟΥ 86). ΠΡΒΛ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
64 ΠΡΒΛ ΆΡΘΡΟ 86 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΈΝΤΥΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΟΣ II (ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ) ΠΑΡ. II.2.5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΎ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) 
2015/1986 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ (L 296). 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη μελέτη 
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα. 66 

 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής67. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 79Α παρ.4 του 
Ν.4412/2016. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε 
(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Δημαρχείου 
2, Κατερίνη, Τ.Κ. 60133). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν 
φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή 
ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Στην περίπτωση που η προσφορά δεν υποβάλλεται ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο, αλλά κατατίθεται ενώπιον 
της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού του άρθρου 
3.1 της παρούσας, το πρόσωπο που την υποβάλλει πρέπει να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο και μπορεί να είναι  όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο το ίδιο το φυσικό 
πρόσωπο, όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπός του, όταν πρόκειται για ένωση 
είτε όλα τα μέλη της μαζί (το καθένα εκπροσωπούμενο κατά τα παραπάνω) είτε ο εκπρόσωπός τους. Επίσης, 
η προσφορά μπορεί να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο, όταν συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά 
συμμετοχής παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

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

α) η λέξη Προσφορά  

                                                                                                                                                                                                       
65 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΤΙΜΗΣ-
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ Η ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ. ΠΡΒΛ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΝΟΜΟΥ 4412/2016, ΑΡΘΡΟ 86, Σ. 23 ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 92 ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ 
 
67 ΆΡΘΡΟ 96, ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 4412/2016. 
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β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, δηλαδή  επωνυμία του νομικού προσώπου ή ονοματεπώνυμο του 
φυσικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες ή τα ονοματεπώνυμα των οικονομικών φορέων 
που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, 
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail ) 

 
2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2.4.3  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας . 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 
άρθρου 2.4.2.2. 

2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 

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

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

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

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν68 α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας 
δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) 
την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

                                                           
68 ΒΛ. ΑΡΘΡΟ 93 ΠΕΡ. Β ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
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Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό 
το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό 
στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

 

Ο φάκελος  Δικαιολογητικά Συμμετοχής  θα περιέχει  

Ι. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει 
τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν . 

ΙΙ. παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

III. Δήλωση για τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες. Από τον Οικονομικό Φορέα δηλώνονται τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 

IV. την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

2.4.4 Φάκελος Τεχνική προσφορά 
Συγκεκριμένα απαιτούνται   

  Για τα τμήματα 1, 2, 4 και 5, συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με Υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόμενου με την οποία θα δεσμεύεται για όλα τα υλικά που περιλαμβάνονται 
στην προσφορά του, ότι είναι άριστης ποιότητας και καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τα χαρακτηριστικά 
κάθε είδους, όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και ότι είναι 
κατάλληλα από κάθε πλευρά για την χρήση για την οποία προορίζονται.  

  Για το τμήμα 3, τον πίνακα συμμόρφωσης, που περιλαμβάνεται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας, 
κατάλληλα συμπληρωμένο.  

  Για το τμήμα 6, τα δικαιολογητικά  (Υ/Δ, πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις κλπ), όπως αναφέρονται στον 
εδάφιο Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του μέρους 2.2 της μελέτης. 

 

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  
Ο φάκελος  Οικονομική προσφορά  θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Δήμου με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο 
και σφραγισμένο από τον οικονομικό φορέα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από το 
φυσικό πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από 
όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα.  
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Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.69 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης87.  

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

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα.   

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες  α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.  

2.4.6  Χρόνος ισχύος των προσφορών70   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.   

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.  

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

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

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

 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών71 

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

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα 
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου  Δικαιολογητικά Συμμετοχής ), 2.4.4. (Φάκελος Τεχνική 
Προσφορά) , 2.4.5. (Περιεχόμενα Φακέλου  Οικονομική Προσφορά ), 2.4.6 (Χρόνος ισχύος των προσφορών, 
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου) της παρούσας,91   

                                                           
69 ΠΡΒΛ ΠΑΡ. 5 ΠΕΡ. Α΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 95 ΤΟΥ Ν. 4412/2016. ΕΔΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Χ.  ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ Κ.Α. 
70 ΠΡΒΛ ΑΡΘΡΟ 97 Ν. 4412/2016 
71 ΆΡΘΡΟ 91 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

21PROC008809448 2021-06-24



27 

 

 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και 
την παρ. 3.1.2 της παρούσας διακήρυξης, 

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,   

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,  

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,   

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση 
με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις 
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή 
η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 

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

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 
την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού72 προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5.  

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη 
της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή73. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και 
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι 
ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η 
προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά 
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής 
προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση 
ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα74. 

Ειδικότερα   

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της 
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 

                                                           
72 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ  

ΑΡΘΡΟ 221Α ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 28 ΤΟΥ Ν. 4605/19. 
 

73 Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
74 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους75. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  
των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, 
των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών76. 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από 
το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται 
από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του 
κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.77   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων78 ( Δικαιολογητικά Συμμετοχής , 
 Τεχνική Προσφορά  και  Οικονομική Προσφορά ) και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, τον πρώτο 
σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ( προσωρινός ανάδοχος ) να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της 
παρούσας79. 

                                                           
75 Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
76 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση. 
77 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
78 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
79 Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης80 - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ( προσωρινό ανάδοχο ), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών 81 από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης82 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  
αυτής. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών83. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να 
αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και 
εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα 
ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν  

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας 

                                                           
80 ΒΛ. ΑΡΘΡΟ 103 ΤΟΥ Ν. 4412/2016. 
81 ΠΡΒΛ. ΑΡΘΡΟ 103 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43, ΠΑΡ. 12, ΠΕΡ. Α ΤΟΥ Ν.4605/2019    
82 ΠΡΒΛ. ΑΡΘΡΟ 103 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 4412/2106, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 107 ΠΕΡ. 19 ΤΟΥ Ν. 4497/2017. 
83  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 80 ΠΑΡ. 12 ΠΕΡ. Ε ΚΑΙ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 7, ΠΕΡ. Α, ΥΠΟΠΕΡ. ΑΔ ΚΑΙ ΑΕ 

ΤΟΥ Ν. 4605/2019.,  
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ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του84.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι  α) δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα 
ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την 
απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, τα δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου.  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής85. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση του ά.127 του Ν.4412/2016, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.86 

 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά  

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η 
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 
του άρθρου 127. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να 
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

                                                           
84 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
85  Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
86 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 
ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Ενστάσεις87 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5)  ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφ ερόμενο 
οικονομικό φ ορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.  Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται 
σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής88. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την 
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επισυνάπτεται89. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.  

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης 
ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά 
τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν από την 
ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

                                                           
87     ΆΡΘΡΟ 127 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡ. 30, 31, 32 ΚΑΙ 33 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 107 ΤΟΥ Ν.4497/2017 
   
88 ΠΡΒΛ ΑΡΘΡΟ 100 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
89 ΑΡΘΡΟ 19 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 ΤΕΥΧΟΣ Β') 

21PROC008809448 2021-06-24



33 

 

 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου 
εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία   α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός 
εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι 
οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η 
εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον 
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) 
στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

21PROC008809448 2021-06-24



34 

 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.  

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

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της 
αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον 
ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για δύο (2) μήνες. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις των παρ. 1 έως 10 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά από τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ.12 του ά.72 του 
Ν.4412/2016.   

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72.  

  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
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δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 
5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .90 
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 
κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.91. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/  υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/  των τμημάτων της 
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016.  

                                                           
90 ΠΡΒΛ. ΑΡΘΡΟ 130 Ν.4412/2016, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ Ν. 4496/2016 
91 ΠΡΒΛ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 78 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της92 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/ 93 94 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 5.2. της παρούσας95, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της 
παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά 
σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα 
υποκατάστασης)96. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην 
αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται 
ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης97  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον  

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

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

 

                                                           
92  ΠΡΒΛ. ΑΡΘΡΟ 132 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43, ΠΑΡ. 21 ΤΟΥ Ν. 4605/2019 
93 ΠΡΒΛ. ΑΡΘΡΟ 201 Ν. 4412/2016, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ζ́  ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 107 ΠΕΡ. 
39 ΤΟΥ Ν. 4497/2017. 
94 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Α.Α. ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΡΗΤΡΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ/  ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΑΦΕΙΣ, 
ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΙ ΡΗΤΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΡΗΤΡΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ Η ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΟΙ ΡΗΤΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Η ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. ΟΙ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΒΛ. ΑΡΘΡΟ 132 ΠΑΡ. 1 Α ΤΟΥ Ν. 
4412/2016). 

95      Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 
96      Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
  Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο  Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους , Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. 

σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ  7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   
97 ΒΛ.  ΆΡΘΡΟ 133 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 
αξίας των παραληφθέντων υλικών ή υπηρεσιών, μετά την οριστική παραλαβή τους. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/ 2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος98  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής)  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 
του ν. 4412/201699 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί 
ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις  

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

                                                           
98 ΆΡΘΡΟ 203 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
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προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο  

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου  Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή 
από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.  

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση 
της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν 
προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την 
είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις.  

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο100 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη 
της ένωσης. 

 

                                                           
100 ΆΡΘΡΟ 207 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων101   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 
στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά 
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 
Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016102. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή 
ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν 
ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή 
τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

                                                           
101 ΠΡΒΛ. ΑΡΘΡΟ 205 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 23 ΤΟΥ Ν. 4605/2019 
102   ΠΡΒ. ΑΡΘΡΟ 205Α ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 24 ΠΕΡ. Α’ ΤΟΥ Ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του Δήμου Κατερίνης,  
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η παράδοσή τους θα γίνεται με ευθύνη, 
φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, μέσα στο χρονικό διάστημα που θα έχει οριστεί ως διάρκεια της 
σύμβασης. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο παράδοσης των υλικών θα καθοριστεί  
στη σχετική σύμβαση. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις  α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης103. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης 
δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 
 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή, που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

                                                           
103      Παρ. 1 και 2 άρθρου 206 
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση 
των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε 
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 
208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής 
γίνεται σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν απαιτούνται. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 

 

Νταντάμης Ιωάννης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΕΕΣ 

 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης με τις οδηγίες συμπλήρωσης του βρίσκεται αναρτημένο στο 
διαδίκτυο τόπο www.katerini.gr, σε μορφή αρχείου pdf και xml. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΜΕΛΕΤΗ 

 

              
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΕΝΤΥΠΩΝ   

ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ και ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ (μελανιών  toner και drum) 
 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού 
εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού και αναλωσίμων υλικών (μελανιών, toner και drum) για τους 
εκτυπωτές - πολυμηχανήματα - fax του Δήμου Κατερίνης.  

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται συνολικά  στο ποσό των 59.937,96 ευρώ πλέον 
14.385,11 ευρώ (Φ.Π.Α.24%) = 74.323,07 ευρώ με Φ.Π.Α. , η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του  Δήμου Κατερίνης.  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεύχος Α’)  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και ειδικότερα του άρθρου 117 για την προσφυγή στη διαδικασία του 
συνοπτικού διαγωνισμού, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.   

Η σύμβαση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής.  

 Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης για χρονικό διάστημα από την υπογραφή 
της σύμβασης και για ένα έτος,  με δυνατότητα παράτασης μέχρι έξι μήνες, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού 
τιμήματος. 
 Συνημμένα ακολουθούν τεχνικές περιγραφές, προμέτρηση και ενδεικτικοί προϋπολογισμοί ανά 
κατηγορία των προαναφερόμενων ειδών . 

Κατερίνη 14/06/2021 
 

Η συντάκτρια  Θεωρήθηκε   
 
Η προϊσταμένη του τμήματος Προμηθειών            Η Αναπλ. Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών                             

 
Ιωαννίδου Ανατολή               Βασιλείου Αναστασία  
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2. 1    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
γραφικής ύλης και ειδών γραφείου  εντύπων  χαρτιού εκτύπωσης  φωτοαντιγραφικού υλικού 

  
ΤΜΗΜΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
 
 Κ.Α. 10.6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, προϋπολογισμού 17.549,67 € με το ΦΠΑ  
CPV  30192700-8 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση 
για την οποία προορίζονται. 

       
Α Α 

ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Μ Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

(χωρίς 
ΦΠΑ) € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ € 

1 

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΦΟΡΟ-ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ, 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΗΛΙΟ ή 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΜΕΓΑΛΗ 
ΟΘΟΝΗ LCD 12 ΨΗΦΙΩΝ, 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 168 x 105 x 25 
mm 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 12 180 

2 
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ 30ML 
ΜΠΛΕ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,5 50 

3 

ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΤΑΝΑΛΙΑ 
ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΡΑΦΗΣ 
240Φ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 40 

4 
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  ΛΕΥΚΑ  9Χ9 
ΕΚΑΤ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,8 8 

5 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΡΙΚΟΥΣ ΓΙΑ 
ΓΥΡΙΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 25 1,5 37,5 

6 
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,6 16 

7 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 50 ΦΥΛΛΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 5 15 

8 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΧΟΝΤΡΟΔΕΤΟ Διαστ. 25Χ35 
250 Φύλλων  

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 20 300 

9 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,4 200 

10 
ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΔΥΟ ΟΠΩΝ 
20-30 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 5 75 

11 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,7 140 
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ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 

12 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
(ΠΟΝΤΙΚΙ) ελάχιστο μήκος 
7m 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,8 400 

13 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΤ 5 ΚΑΙ 10 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,6 30 

14 
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
κουτί 50 τεμ.  

ΚΟΥΤΙ 20 2 40 

15 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, 
ΣΥΣΚ.40 ΦΥΛΛΩΝ 

ΣΥΣΚ/ΣΙΑ 12 1,08 12,96 

16 

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4, ΜΕ 
ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΠΑΝΩ, ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 
ΤΕΜ. 

ΠΑΚΕΤΟ 500 2 1000 

17 

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4, ΤΥΠΟΥ 
"Γ", ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ 
ΔΕΞΙΑ, ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 
ΤΕΜ. 

ΠΑΚΕΤΟ 50 5 250 

18 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ, 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΛΑΝΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡ. 
35 Χ 50 εκατ.   

TEMAXIO 30 3 90 

19 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ, 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ, ΣΠΙΡΑΛ, ΜΕ 
ΕΞΩΦΥΛΛΟ/  ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 
ΑΠΌ ΧΟΝΤΡΟ ΧΑΡΤΟΝΙ, 
ΔΙΑΣΤ. περ. 17Χ25 εκατ. 

TEMAXIO 50 4 200 

20 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ, 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ, ΣΠΙΡΑΛ, ΜΕ 
ΕΞΩΦΥΛΛΟ/  ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 
ΑΠΌ ΧΟΝΤΡΟ ΧΑΡΤΟΝΙ, 
ΔΙΑΣΤ. περ. 17Χ25 εκατ. 

TEMAXIO 40 1,5 60 

21 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ, 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ,  
ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ/ 
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΑΠΌ 
ΧΟΝΤΡΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ 
περ. 17Χ25 εκατ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 40 4 160 

22 
ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΒΑΣΗΣ, ΓΥΡΙΣΤΟΣ, 
ΔΙΑΣΤ. 8,5 Χ 12 εκατ.  

TEMAXIO 180 0,8 144 

23 
ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΟΛΟ 57Χ40 14 
ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 400 0,5 200 
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24 

ΚΛΑΣΕΡ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΚΡΙΚΟ ΣΤΗ ΡΑΧΗ, ΤΥΠΟΥ 
4Χ32 ΔΗΛ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΡΑΧΗ 4CM,ΥΨΟΣ 32CM, 
ΠΛΑΤΟΣ 28 CM ΠΕΝΤΕ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,5 450 

25 

ΚΛΑΣΕΡ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΚΡΙΚΟ ΣΤΗ ΡΑΧΗ, ΤΥΠΟΥ 
8Χ32 ΔΗΛ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΡΑΧΗ 8CM,ΥΨΟΣ 32CM, 
ΠΛΑΤΟΣ 28 CM ΠΕΝΤΕ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 800 1,5 1200 

26 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ 12MM -19 ΜΜ X 
33 M 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,4 60 

27 

 ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
(ΦΑΛΤΣΕΤΑ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ 
ΣΠΑΣΤΗΣ ΛΑΜΑΣ 18mm ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 40 

28 

KOYTI ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ME ΚΑΠΑΚΙ  ΚΑΙ ΛΑΒΕΣ ΑΠΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ διαστ. 
36Χ53Χ30 CM ΑΝΤΟΧΗΣ 50 
ΚΙΛΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 5 750 

29 
ΚΟΥΤΙ  ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
FIBER ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ, ΡΑΧΗ 
5CM, 25CM X 35 CM 

ΤΕΜΑΧΙΟ 200 2 400 

30 
ΚΟΥΤΙ  ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
FIBER ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ, ΡΑΧΗ 
8CM, 25CM X 35 CM 

TEMAXIO 200 2 400 

31 
ΚΟΥΤΙ  ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
FIBER ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ, ΡΑΧΗ 
12CM, 25CM X 35 CM 

TEMAXIO 50 2,5 125 

32 
ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 10CM 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4 200 

33 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΠΤΑ Φ60ΜΜ 
ΚΙΛΟΥ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 6 30 

34 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΛΑΚΕ-ΜΕΓΑΛΑ  
6ΜΜ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 8 40 

35 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 800 0,5 400 
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36 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΧΟΝΤΡΗ/ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,6 60 

37 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΧΟΝΤΡΗ/ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,6 60 

38 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΧΟΝΤΡΗ/ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΧΡΩΜΑ 
ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,6 60 

39 
ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΑΥΡΑ 
ΗΒ2 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,2 100 

40 
ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΑΠΛΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ή ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1 10 

41 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑ, 
1,5 V 

ΤΕΜΑΧΙΟ 120 0,35 42 

42 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ, 
1,5 V 

ΤΕΜΑΧΙΟ 120 0,3 36 

43 
ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α5 
(14Χ21 ΕΚ.)  

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1 20 

44 
ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 
ΕΛΑΣΜΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1200 0,2 240 

45 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,3 30 

46 ΡΑΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 60 1,5 90 

47 
ΣΠΑΓΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 
ΕΠΙΚΕΡΩΜΕΝΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΟΥΒΑΡΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1 10 

48 
ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
1ΜΜ  ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΟΡΜΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 400 0,2 80 

49 
ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
1ΜΜ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΟΡΜΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,2 40 

50 
ΣΤΥΛΟ  ΜΠΛΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  
1ΜΜ  ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΟΡΜΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2000 0,2 400 

51 
ΣΤΥΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
1ΜΜ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΟΡΜΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,2 10 

52 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ 
Ball Poin   ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ  
ΜΕ ΜΥΤΗ 1,00 ΜΜ ΚΑΙ 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 240 1 240 

53 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ & ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2 20 

54 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 50Χ20ΜΜ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 200,  
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
(ΝΕΟΝ) 

ΠΑΚΕΤΟ 20 1,5 30 

21PROC008809448 2021-06-24



48 

 

 

55 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Νο 
126 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 25 10 250 

56 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Νο 64 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 25 8 200 

57 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 
ΕΩΣ 240 ΦΥΛΛΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 25 75 

58 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 
Νο 126 (24/6)(ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 
1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 400 0,35 140 

59 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 
Νο 64 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 2000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 400 0,3 120 

60 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 78 mm Νο 18, 
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1 50 

61 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 33 mm Νο 4, 
ΚΟΥΤΙ  ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,5 250 

62 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 50  mm Νο 5, 
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,7 35 

63 
ΤΑΙΝΙΑ ΔΕΜΑΤΩΝ 
48ΜΜΧ50Μ ΚΑΦΕ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1 30 

64 
ΤΑΙΝΙΑ ΔΕΜΑΤΩΝ 
48ΜΜΧ50Μ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1 30 

65 
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 17X25 CM 
2 ΘΕΜΑΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 25 2 50 

66 
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ Α4 ΔΥΟ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 120 ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 2,5 37,5 

67 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΛΕΥΚΟΙ 11 Χ 23CM ΧΩΡΙΣ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2500 0,05 125 

68 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΛΕΥΚΟΙ 11 Χ 23CM ΜΕ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,05 25 

69 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΙ 14CM Χ 22CM  
(ΣΑΚΟΥΛΑ ME 
AYTΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2000 0,05 100 

70 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΙ 25CM Χ 35CM  
(ΣΑΚΟΥΛΑ ME 
AYTΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 250 0,05 12,5 
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71 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΙ 41CM Χ 31CM  
(ΣΑΚΟΥΛΑ ME 
AYTΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 250 0,13 32,5 

72 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ 
ΛΑΣΤΙΧΟ  -ΡΑΧΗ 1,5CM 
(ΠΕΝΤΕ ΧΡΩΜΑΤΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 1,4 210 

73 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ 
ΛΑΣΤΙΧΟ  -ΡΑΧΗ 3CM 
(ΠΕΝΤΕ ΧΡΩΜΑΤΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,5 300 

74 
ΦΑΚΕΛΟΙ  ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ  
ΛΑΣΤΙΧΟ   (ΠΕΝΤΕ 
ΧΡΩΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1200 0,5 600 

75 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΝΤΟΣΙΕ  
ΠΑΝΟΔΕΤΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΚΑΙ ΡΑΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 25CM X 
35CM X 8 CM 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 1 1000 

76 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΝΤΟΣΙΕ 
ΠΑΝΟΔΕΤΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΚΑΙ ΡΑΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 25CM X 
35CM X 12 CM 

TEMAXIO 200 1,3 260 

77 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΝΤΟΣΙΕ  
ΠΑΝΟΔΕΤΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΚΑΙ ΡΑΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 25CM X 
35CM X 12 CM ME AYTIA 

TEMAXIO 50 2,1 105 

78 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΑΠΛΟΙ 
ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΠΕΝΤΕ 
ΧΡΩΜΑΤΑ) ΜΑΝΙΛΑ 

TEMAXIO 200 0,15 30 

79 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ 
ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΠΕΝΤΕ 
ΧΡΩΜΑΤΑ) ΜΑΝΙΛΑ 

TEMAXIO 600 0,3 180 

80 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ 
ΕΛΑΣΜΑ  

TEMAXIO 50 0,45 22,5 

81 
ΦΥΛΛΑΔΕΣ 21Χ29ΕΚ. 150 
ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 6,1 91,5 

82 
ΦΥΛΛΑΔΕΣ 225Χ35ΕΚ. 
150ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 9 135 

83 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  
ΛΕΥΚΑ  9Χ9 ΕΚΑΤ., 80 ΓΡΑΜ., 
ΚΥΒΟΣ 500 ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 1 150 

84 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
ΚΙΤΡΙΝΑ 75Χ75ΜΜ 
100ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 250 0,5 125 

85 
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 
57ΜΜΧ60Μ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,5 10 

86 
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 
57ΜΜΧ50Μ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,5 10 

21PROC008809448 2021-06-24



50 

 

 

87 

ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡ. 17-
20 ΕΚΑΤ. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΑΒΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 40 

      22068 
Συνολικό 
ποσό   

14.152,96 

  Φ.Π.Α. 24% 3.396,71 

 
  

Γενικό 
Σύνολο  

17.549,67 
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ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ  
Κ.Α. 10.6613.001 Προμήθεια εντύπων, προϋπολογισμού 3.007,00 € με το ΦΠΑ  
CPV  22820000-4 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1. Μπλοκ  Διαταγή πορείας  για το τμήμα  Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων, διάτρηση καρφίτσα 
αριστερά, 100 φύλλων, αριθμημένο 1-50, διαστάσεων περ. 17Χ25 εκατοστά, με σκληρό εξώφυλλο και 
οπισθόφυλλο, διπλότυπα (απόκομμα και στέλεχος), αυτογραφικά,  με εκτυπωμένα κείμενα κατόπιν 
υποδείξεως. 
2. Διπλότυπα είσπραξης για το ταμείο της Οικ. Υπηρεσίας, μηχανογραφημένο χημικό χαρτί, διπλογραφικό 
λευκό – κίτρινο, αυτογραφικό, αριθμημένο , με λογότυπο του Δήμου, σε κουτί των 1.000 τεμαχίων 
3. Γραμμάτιο είσπραξης για το ταμείο της Οικ. Υπηρεσίας, μηχανογραφημένο χημικό χαρτί, διπλογραφικό 
λευκό – ροζ, αυτογραφικό, αριθμημένο , με λογότυπο του Δήμου, σε κουτί των 1.000 τεμαχίων 
4. Φάκελος οικογένειας για το τμήμα Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου, χάρτινος απλός, χαρτί 250-300 
γραμ./τ.μ., διαστάσεων περ. 25Χ35 εκατοστά, με εκτυπωμένα κείμενα κατόπιν υποδείξεως. 
5.  Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, δερματόδετα, 250 φύλλων, διαστάσεις περ. 25 Χ 35 εκατοστά. 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ €  

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Μπλοκ  Διαταγή πορείας  τεμ. 700 1,50 1.050,00 

2 Διπλότυπα είσπραξης, κουτί 1000 τεμ. Συσκ. 25 30,00 750,00 

3 Γραμμάτιο είσπραξης, κουτί 1000 τεμ. Συσκ. 10 30,00 300,00 

4 Φάκελος οικογένειας τεμ. 1.500 0,15 225,00 

5 
Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας 250 
φύλλων 25Χ35εκ.  τεμ. 4 25,00 100,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.425,00 

Φ.Π.Α. 582,00 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 3.007,00 
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ΤΜΗΜΑ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  
Κ.Α. 10.6613.007 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού , προϋπολογισμού 20.336,00 € με το ΦΠΑ  
CPV  30197643-5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για το χαρτί εκτύπωσης ορίζονται ως εξής    
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Α1.  Το  φωτοαντιγραφικό  χαρτί  Α4 και Α3  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλο  για  όλους  τους  τύπους  των 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (La er και Inkje ). 
Α2. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή 
του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του. 
Α3. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3 δεν πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, 
κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες. 
Α4. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3 θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα 
διαστάσεων σύμφωνων με την παρ. Β.1. 

 
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Β1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21,0 cm x 29,7cm και το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα 
έχει διαστάσεις 29,7 cm x 42,0cm 
Β2. Περιεκτικότητα σε υγρασία   3,5 κ.β έως 5,5 % κ.β 
Β3. Μάζα   80 gr/m2 ± 2% 
Β4. Πάχος : 105 ± 5 μm 
Β5. Αδιαφάνεια  Μεγαλύτερη από 90% 
Β6. Λευκότητα: CIE Whiteness μεγαλύτερη από 155 Whiteness Units 
Β7. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 - 330 ml/min 

 
Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Γ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι 
οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων 
ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες 
που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης. 
Γ2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, 
εξωτερικά  ή  εσωτερικά),  για  την  προφύλαξη  του  φωτοαντιγραφικού  χαρτιού  από  την  υγρασία  του 
περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές. 

 
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Δ1. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο  

  Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή 
  Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4 ή Α3). 
  Ο αριθμός των φύλλων. 
  Η μάζα (g/m2). 

Δ2. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις  
  Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή 
  Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα  Α4 21,0 cm x 29,7cm, Α3 29,7 cm x 42,0cm). 
  Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει. 

 
Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Ε1. Οι προμηθευτές, κατά την παράδοση, θα πρέπει να υποβάλουν τεχνικό φυλλάδιο της 
επιχείρησης/εργοστασίου  παραγωγής, από το οποίο πρέπει να αποδεικνύονται τα ειδικά χαρακτηριστικά 
του χαρτιού (παρ. Β.1 έως Β.7) 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ Μ 

  

ΤΙΜΗ σε 
€ 

  

Α Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΣΥΝΟΛΟ  

σε € 

1. 

Χαρτί εκτύπωσης λευκό Α 4 Δεσμίδα 
των 500 
φύλλων 

5.000 

3,00 15.000,00 δεσμίδες 

2. 

Χαρτί εκτύπωσης λευκό Α 3 Δεσμίδα 
των 500 
φύλλων 

200 

7,00 1.400,00 δεσμίδες 

  

  

    ΣΥΝΟΛΟ: 16.400,00 

  

  

    
Φ.Π.Α. 
24%: 3.936,00 

  

  

    
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ: 20.336,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

Α1.  Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3 θα πρέπει να  
είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών 
(Laser και Inkjet). 

 
ΝΑΙ 

  

Α2.  Το φωτοαντιγραφικό χαρτί  Α4 και Α3 θα πρέπει  να  
είναι  κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του 
πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του. 

 
ΝΑΙ 

  

Α3. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3 δε θα πρέπει να 
επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, 
κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες. 

 
ΝΑΙ 

  

Α4. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3 θα πρέπει να 
παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα 
διαστάσεων σύμφωνων με την παρ. Β.1. 

 
ΝΑΙ 

  

 
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

Β1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21,0 
cm x 29,7cm και το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα έχει 
διαστάσεις 29,7 cm x 42,0cm 

 
ΝΑΙ 

  

Β2. Περιεκτικότητα σε υγρασία  3,5 κ.β έως 5,5 % κ.β ΝΑΙ   

Β3. Μάζα   80 gr/m2 ± 2% 
 

ΝΑΙ   

Β4. Πάχος : 105 ± 5 μm ΝΑΙ   

Β5. Αδιαφάνεια  Μεγαλύτερη από 90% ΝΑΙ   

Β6. Λευκότητα: CIE Whiteness μεγαλύτερη από 155 
Whiteness Units   

 
ΝΑΙ 

  

Β7.  Επιφανειακή  τραχύτητα  κατά  Bendtsen  :  130 – 330 
ml/min 

ΝΑΙ   

Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    

Γ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι 
συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι 
οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή 
ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης 
κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα 
βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή 
στο στάδιο της χρησιμοποίησης. 

 
 
ΝΑΙ 

  

Γ2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με 
αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, 
εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του 
περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το 
οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές. 

 
 
ΝΑΙ 
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Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ    

Δ1. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να
αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο  

  Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό 
σήμα του προμηθευτή 

  Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3 και Α4). 
  Ο αριθμός των φύλλων. 
  Η μάζα (g/m2). 

 
 
 
ΝΑΙ 

  

Δ2. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι 
ακόλουθες ενδείξεις: 
  Η  επωνυμία  του  προϊόντος  ή  το  όνομα  ή  το 

εμπορικό σήμα του προμηθευτή 
  Το  είδος  και  οι  διαστάσεις  του  χαρτιού  (για 

παράδειγμα  Α4 21,0 cm x 29,7cm, Α3 29,7 cm x 
42,0cm). 

  Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που 
περιέχει. 

 
 
NAI 

  

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ    

E1. Οι προμηθευτές, κατά την παράδοση, θα πρέπει να 
υποβάλουν τεχνικό φυλλάδιο της 
επιχείρησης/εργοστασίου  παραγωγής, από το οποίο 
πρέπει να αποδεικνύονται τα ειδικά χαρακτηριστικά του 
χαρτιού (παρ. Β.1 έως Β.7) 

 
 
 
ΝΑΙ 

  

21PROC008809448 2021-06-24



 
ΤΜΗΜΑ 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ   
 
Κ.Α. 10.6612.001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου, προϋπολογισμού 1.869,92 € με το ΦΠΑ  
CPV  30192153-8 
 
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για 
την οποία προορίζονται. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α Α ΕΙΔΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ Μ M 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ € (χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 Σφραγίδα ξύλινη μιας σειράς 10x45 mm  τεμ. 12 4,50 54,00 

2 Σφραγίδα ξύλινη δύο σειρών 12x55 mm  τεμ. 12 5,00 60,00 

3 Σφραγίδα ξύλινη τριών σειρών 16x55 mm  τεμ. 12 6,00 72,00 

4 
Σφραγίδα ξύλινη τεσσάρων σειρών 25x60 
mm  τεμ. 12 6,50 78,00 

5 Σφραγίδα ξύλινη στρόγγυλη 40 mm  τεμ. 12 8,00 96,00 

6 Σφραγίδα αυτόματη μιας σειράς 18x47 mm  τεμ. 12 8,00 96,00 

7 Σφραγίδα αυτόματη δύο σειρών 18x47 mm  τεμ. 12 9,00 108,00 

8 
Σφραγίδα αυτόματη τριών σειρών 22x58 
mm  τεμ. 12 10,00 120,00 

9 
Σφραγίδα αυτόματη τεσσάρων σειρών 
22x58 mm  τεμ. 12 12,00 144,00 

10 
Σφραγίδα αυτόματη πέντε σειρών 38x75 
mm  τεμ. 20 14,00 280,00 

11 Σφραγίδα  αυτόματη στρόγγυλη τεμ. 20 20,00 400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.508,00 

Φ.Π.Α. 24% 361,92 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 1.869,92 
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ΤΜΗΜΑ 5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ     
Κ.Α. 10.6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, προϋπολογισμού 23.835,28 € με το ΦΠΑ  
CPV 79521000-2 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 Για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης απαιτείται η προμήθεια φωτοαντιγραφικού 
υλικού, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή. Η παράδοσή  του θα γίνεται τμηματικά,  ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Επίσης,  θα γίνεται αυθημερόν με ευθύνη, φροντίδα και 
δαπάνη του προμηθευτή. Οι ποσότητες ανά είδος που περιγράφονται παρακάτω είναι ενδεικτικές και 
μπορεί να αυξομειώνονται μέσα στα όρια του ποσού της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες.  
  

Α Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ Μ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 
σε € 

1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α3 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ TEM. 1.000 0,04 40 

2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α3 ΕΓΧΡΩΜΟ TEM. 1.000 0,6 600 

3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α4 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ TEM. 80.000 0,02 1600 

4 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α4 ΕΓΧΡΩΜΟ TEM. 5.000 0,3 1500 

5 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Τ.Μ. 5.200 0,95 4940 

6 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Τ.Μ. 2.500 3,7 9250 

7 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ T.M. 20 1,1 22 

8 ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ TEM. 300 0,9 270 

9 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Τ.Μ. 50 20 1000 

  ΣΥΝΟΛΟ 19.222,00 

  ΦΠΑ 24% 4.613,28 

    23.835,28 
 
 

 
Κατερίνη 14/6/2021 

 
Η συντάκτρια  Θεωρήθηκε   

 
Η προϊσταμένη του τμήματος Προμηθειών            Η Αναπλ. Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών                             

 
Ιωαννίδου Ανατολή               Βασιλείου Αναστασία  
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2.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
αναλωσίμων υλικών (μελανιών  toner και drum) για τους εκτυπωτές - πολυμηχανήματα - fax 

 
ΤΜΗΜΑ 6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΦΑΞ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
 
Κ.Α. 10.6613.004  Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ), τους εκτυπωτές  
                                 και τα πολυμηχανήματα  του Δήμου,   προϋπ/σμού 7.725 20 € με το ΦΠΑ  
 

CPV  30192320-0, 30125110-5, 30124300-7, 30192112-9 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Στον διαγωνισμό γίνονται καταρχήν αποδεκτά τα παρακάτω είδη αναλωσίμων  
 
Α.1  Γνήσια (εργοστασιακά ή αυθεντικά) αναλώσιμα από τους ίδιους κατασκευαστές των αντίστοιχων 

εκτυπωτικών μηχανών. 
 
Α.2  Ισοδύναμα προς τα εργοστασιακά αναλώσιμα, τα οποία διακρίνονται σε δύο είδη  
 

Α.2.1  Συμβατά αναλώσιμα. Πρόκειται για αναλώσιμα κατασκευασμένα εξαρχής από τρίτους 
κατασκευαστές, τα οποία είναι αντίστοιχα με τα γνήσια. 

Α.2.2 Ανακατασκευασμένα αναλώσιμα. Πρόκειται για γνήσια χρησιμοποιημένα αναλώσιμα τα 
οποία έχουν υποστεί τη διαδικασία της ανακατασκευής, είτε στο εργοστάσιο του αρχικού 
κατασκευαστή τους ή από άλλον ανεξάρτητο ανακατασκευαστή. 

 
Α.3  Δεν γίνονται αποδεκτά αναλώσιμα που είναι απλώς αναγομωμένα (ξαναγεμισμένα - refilled). 
Α.4  Όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να περιλάβουν στην τεχνική προσφορά πίνακες με όλα τα 

προσφερόμενα αναλώσιμα, στους οποίους θα αναφέρεται με σαφήνεια το είδος του κάθε 
αναλωσίμου (γνήσιο, συμβατό ή ανακατασκευασμένο) και ο κατασκευαστής του (ή ο 
ανακατασκευαστής, αν πρόκειται για τέτοιο). 

Α.5  Στην προσφορά πρέπει να γίνεται σαφές ποια είναι η κατασκευάστρια εταιρία και ποιο το 
εργοστάσιο όπου γίνεται η εργασία της κατασκευής ή ανακατασκευής των αναλωσίμων. Πρέπει να 
αναφέρονται και τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας. 

A.6 Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία μεταξύ μοντέλου εκτυπωτή και κωδικού αναλωσίμου, είτε 
επειδή άλλαξε σειρά ο κατασκευαστής είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, το ισχυρό στοιχείο είναι το 
μοντέλο του εκτυπωτή και όχι ο κωδικός του αναλωσίμου. Σε αυτή την περίπτωση ο προμηθευτής 
πρέπει υποχρεωτικά να ααναγράψει υποσημείωση με τον σωστό κωδικό αναλωσίμου στην 
προσφορά του, φροντίζοντας να είναι τουλάχιστον ίσης δυναμικότητας με το αρχικά προδιαγραφές. 

A.7 Η παράδοση των αναλωσίμων θα γίνει τμηματικά με ευθύνη, φροντίδα και  δαπάνη του 
αναδόχου, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα 
Πληροφορικής του Δήμου Κατερίνης. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να απορροφήσει το σύνολο 
των υλικών που αναγράφονται στη στήλη  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  του ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Α.8 Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα προμηθευόμενα είδη του ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ δεν καταστεί αναγκαίο προς χρήση για οποιοδήποτε 
λόγο, αυτό δύναται να αντικατασταθεί από άλλο του ΙΔΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  ίσης αξίας. 

Α.9  Δεν είναι απαραίτητο στην οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου η τιμή όλων των  
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επιμέρους αναλωσίμων να είναι μικρότερη ή ίση από την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα με την 
προϋπόθεση ότι η συνολική προσφορά δεν θα υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα 
δαπάνη. 

 
 
 
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ    

 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
 
Β.1 Όλα τα αναλώσιμα παραδίδονται σφραγισμένα στη συσκευασία του κατασκευαστή  τους και 

πρέπει να είναι καινούρια και αχρησιμοποίητα. Τα ανακατασκευασμένα, μετά την ανακατασκευή 
τους, θεωρούνται επίσης ως τέτοια. 

Β.2 Όσα από τα αναλώσιμα αναγράφουν ημερομηνία λήξεως, αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 
δύο (2) έτη μεταγενέστερη από την ημερομηνία της παραλαβής τους, όπως αυτή αναγράφεται στο 
παραστατικό παραλαβής τους. 

Β.3 Όλα τα αναλώσιμα θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη από την ημερομηνία της 
παραλαβής τους. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν πρέπει να παρουσιάζουν αλλοίωση στα 
ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. 

Β.4 Σε περίπτωση που κάποιο αναλώσιμο τοποθετηθεί στο μηχάνημα και δεν δουλεύει ή δυσλειτουργεί 
ή δεν τυπώνει καθαρά ή δεν εμφανίζει τις πληροφορίες του στον εκτυπωτή, τότε αυτό θα 
αντικαθίσταται από το αντίστοιχο καινούριο, κατόπιν απλής ειδοποίησης της υπηρεσίας. Ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει και τα αναλώσιμα που τυχόν δοκιμάστηκαν 
και δεν λειτούργησαν σωστά, ακόμα κι αν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί μερικώς. 

Β.5 Όλα τα αναλώσιμα οφείλουν να τυπώνουν καθαρά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής  τους. Αν 
δεν συμβαίνει αυτό, το αναλώσιμο θεωρείται προβληματικό και ο προμηθευτής οφείλει να το 
αντικαταστήσει, ακόμα κι αν έχει χρησιμοποιηθεί μερικώς. 

Β.6 Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβη που μπορεί δημιουργήσει στον εκτυπωτή ή σε 
επιμέρους εξαρτήματα ή αναλώσιμά του (drum, κεφαλή, fuser, κλπ) το προβληματικό αναλώσιμο. 
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, οφείλει να αποκαταστήσει αμελλητί τη βλάβη ή το χαλασμένο εξάρτημα ή 
αναλώσιμο με δική του μέριμνα και κόστος. Οφείλει επίσης να προβεί σε καθαρισμό του εκτυπωτή, 
σε περίπτωση διαρροής από ελαττωματικό αναλώσιμο. 

Β.7 Οι αντικαταστάσεις των προβληματικών αναλωσίμων θα γίνονται εντός 48 ωρών το αργότερο, με 
αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και κόστος του προμηθευτή, κατόπιν απλής ειδοποίησης του Δήμου, 
μέσω τηλεφώνου ή e-mail. Ο ίδιος ο προμηθευτής θα αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία της 
αντικατάστασης, χωρίς να χρειάζεται, σε καμία περίπτωση, ο Δήμος να προβεί σε οποιαδήποτε 
άλλη ενέργεια, πέραν της απλής ειδοποίησης. 

Β.8 Τα αναλώσιμα θα παραλαμβάνονται στην αρχική συσκευασία του κατασκευαστή τους και μάλιστα 
θα είναι ένα (1) αναλώσιμο ανά συσκευασία, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στον πίνακα των 
αναλωσίμων.  

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
 
Β.9 Όλα τα ισοδύναμα αναλώσιμα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως όλες τις προδιαγραφές του 

εκτυπωτικού μηχανήματος για το οποίο προορίζονται. 
Β.10  Κάθε ισοδύναμο αναλώσιμο θα έχει την ίδια τουλάχιστον δυναμικότητα με το αντίστοιχο γνήσιο. 

Δυναμικότητα είναι το πλήθος των σελίδων που εκτυπώνει το κάθε αναλώσιμο, σύμφωνα με το 
σχετικό πρότυπο. Ειδικά για τα αναλώσιμα υγρής μελάνης, μπορεί να αναφέρεται η ποσότητα της 
περιεχόμενης μελάνης σε ML, ενώ για τις μελανοταινίες μπορεί να αναφέρεται το μήκος τους. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ελλειμματική δυναμικότητα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 
αντικαταστήσει την υπόλοιπη ποσότητα των αναλωσίμων. 

Β.11 Η ποιότητα της εκτύπωσης του ισοδύναμου πρέπει να είναι άριστη, ίδια με την ποιότητα 
εκτύπωσης του γνήσιου, χωρίς στίγματα, γραμμές, μουτζούρες ή άλλες ατέλειες, καθ' όλη την 
αναμενόμενη διάρκεια ζωής του αναλωσίμου. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, ο προμηθευτής οφείλει 

21PROC008809448 2021-06-24



 

 
Σελίδα 61 

να αντικαταστήσει το προβληματικό αναλώσιμο, ακόμα και αν έχει χρησιμοποιηθεί.  
Β.12 Η κατασκευάστρια/ανακατασκευάστρια εταιρία πρέπει να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιήσεις ISO 

9001:2008 και ISO 14001 2004 ή άλλες ανώτερες ή ισοδύναμες. Αυτό θα αποδεικνύεται από  
αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

 
 
 
 
 
Β.13 Τα προϊόντα  πρέπει να ανακατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33870 και DIN 

33871 (για  oner και inkje  αντίστοιχα), ή άλλες ισοδύναμες ή ανώτερες, κάτι που θα βεβαιώνεται 
με έγγραφη βεβαίωση του ανακατασκευαστή. 

Β.14 Έγγραφη βεβαίωση, ανά αναλώσιμο, του κατασκευαστή ή του ανακατασκευαστή, για τον αριθμό 
σελίδων που τυπώνει βάσει ISO /  IEC 19752 (μονόχρωμα toner  Cartridges), ISO /  IEC 19798 
(πολύχρωμα toner cartridges) και ISO /  IEC 24711 (πολύχρωμα inkjet cartridges) 

Β.15 Τα αναλώσιμα πρέπει να κυκλοφορούν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή ένωση, χωρίς να προσβάλουν 
πατέντες ή πνευματικά δικαιώματα του κατασκευαστή των αυθεντικών αναλωσίμων.  

Β.16 Για την ανακατασκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια αναλώσιμα που έχουν 
χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά (virgin car ridge ).  

Β.17 Πρέπει να έχουν αντικατασταθεί όλα τα φθαρτά μέρη (OPC Drum, PCR, blade , κλπ) με αντίστοιχα 
καινούρια, ώστε η ποιότητα εκτύπωσης να είναι άριστη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του αναλωσίμου.  

Β.18 Οι περισσότεροι εκτυπωτές τυπώνουν ή εμφανίζουν στην οθόνη ή στο web interface τους χρήσιμες 
πληροφορίες για την κατάσταση των αναλωσίμων τους (ημερομηνία τοποθέτησης, πλήθος σελίδων 
που εκτυπώθηκαν, υπολειπόμενο ποσοστό αναλωσίμου, κ.λπ.). Αυτές οι πληροφορίες πρέπει 
υποχρεωτικά να παρέχονται και με την χρήση του ισοδύναμου αναλωσίμου. Διαφορετικά, το 
αναλώσιμο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ισοδύναμο. Ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα 
αναλώσιμα που τυχόν δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. 

Β.19 Τα αναλώσιμα θα είναι συσκευασμένα από τον κατασκευαστή τους, με τον ίδιο τρόπο που είναι 
συσκευασμένα και τα αντίστοιχα γνήσια (αεροστεγή συσκευασία, ταινία ασφαλείας, κάλυμμα 
κεφαλής, κ.λπ., κατά περίπτωση). 

Β.20 Στην εξωτερική συσκευασία αλλά και επάνω στο σώμα του κάθε αναλωσίμου, υποχρεωτικά, θα 
είναι αποτυπωμένα ευκρινώς και ανεξίτηλα (όχι χειρόγραφα), ο κατασκευαστής, το μοντέλο του 
αναλωσίμου και ο κωδικός κατασκευαστή του ισοδύναμου γνησίου αναλωσίμου. 

Β.21 Στην εξωτερική συσκευασία θα αποτυπώνεται η ημερομηνία λήξης ή κατασκευής του αναλωσίμου, 
εφόσον αυτό αναγράφεται στο αντίστοιχο γνήσιο. 

 
 
 
Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
H τεχνική προσφορά για τα αναλώσιμα θα περιλαμβάνει απαραιτήτως και τα παρακάτω  

  Μια θεωρημένη αρμοδίως υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της προσφέρουσας 
εταιρείας που θα αναφέρει   

 

Συμφωνούμε με όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 του διαγωνισμού  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
ΕΝΤΥΠΩΝ  ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ και ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ (μελανιών  
toner και drum) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ    για το έτος 2021. 

 

  Συμπληρωμένο τον ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ. Συμπληρώνονται 
μόνο οι στήλες  Είδος  και  Κατασκευαστής . Όλες οι υπόλοιπες στήλες  καθώς και η σειρά των 
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αναλωσίμων σε κάθε πίνακα παραμένουν αναλλοίωτα. Στη στήλη  Είδος  πρέπει να συμπληρωθεί 
ένα από τα τρία είδη αναλωσίμων που γίνονται αποδεκτά στο διαγωνισμό   Γνήσιο  ή   Συμβατό  ή 
 Ανακατασκευασμένο  . Στη στήλη  Κατασκευαστής  συμπληρώνεται η εταιρία που κατασκεύασε το 
κάθε γνήσιο ή συμβατό αναλώσιμο. Αν πρόκειται για ανακατασκευασμένο αναλώσιμο, 
συμπληρώνεται η εταιρία που έκανε την ανακατασκευή. Σε περίπτωση προσφοράς ισοδύναμων 
αναλωσίμων, η δυναμικότητα του καθενός από αυτά θα είναι τουλάχιστον ίση με το αντίστοιχο 
αυθεντικό. 

 
 
 
 

  ‘Εγγραφη βεβαίωση του ανακατασκευαστή ότι τα προϊόντα  ανακατασκευάζονται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές DIN 33870 και DIN 33871 (για  oner και inkje  αντίστοιχα), ή άλλες ισοδύναμες ή 
ανώτερες. 

 
  Έγγραφη βεβαίωση, ανά αναλώσιμο, του κατασκευαστή ή του ανακατασκευαστή, για τον αριθμό 

σελίδων που τυπώνει βάσει ISO /  IEC 19752 (μονόχρωμα toner  Cartridges), ISO /  IEC 19798 
(πολύχρωμα toner cartridges) και ISO /  IEC 24711 (πολύχρωμα inkjet cartridges) 

 
  Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στον ειδικό όρο Β12 των τεχνικών προδιαγραφών  

 
  Αν οι βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά είναι σε ξένη γλώσσα , πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  
 
 
 

 A/ A 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ-
FAX 

ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΕΛΙΔΕΣ/ ml ΧΡΩΜΑ 

1 Q2612Α/FX10 
HP 1010, 1018, 1020, 
1022 & CANON L100, 
L120, L140 

TONΕΡ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ή 

ΓΝΗΣΙΟ 
2.000 σελ. ΜΑΥΡΟ 

2 
HP CF283X /  CANON 
737  

HP LaserJet MFP225dn, 
canon i-sensys 
mf247dw 

ΤΟΝΕΡ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ή 

ΓΝΗΣΙΟ 
2.400 σελ. ΜΑΥΡΟ 

3 
EPSON 
C13T27144010  XL 

EPSON Work Force WF-
7610DWF 

ΙΝΚ 
CARTRIDGE 

ΓΝΗΣΙΟ 10,4 ml ΚΙΤΡΙΝΟ 

4 
EPSON 
C13T27124010  XL 

EPSON WorkForce 
7610DWF 

ΙΝΚ 
CARTRIDGE 

ΓΝΗΣΙΟ 10,4 ml ΚΥΑΝΟ 

5 
EPSON 
C13T27134010  XL 

EPSON WorkForce 
7610DWF 

ΙΝΚ 
CARTRIDGE 

ΓΝΗΣΙΟ 10,4 ml ΚΟΚΚΙΝΟ 

6 
EPSON 
C13T27914010  XXL 

EPSON WorkForce 
7610DWF 

ΙΝΚ 
CARTRIDGE 

ΓΝΗΣΙΟ 34,1 ml ΜΑΥΡΟ 

7 HP 953XL  (L0S70AE) HP OFFICEJET 7740 
ΙΝΚ 

CARTRIDGE 
ΓΝΗΣΙΟ 2.000 σελ. ΜΑΥΡΟ 

8 
HP 953XL  
(F6U16AE) 

HP OFFICEJET 7740 
ΙΝΚ 

CARTRIDGE 
ΓΝΗΣΙΟ 1.600 σελ. ΚΥΑΝΟ 

9 
HP 953XL  
(F6U17AE) 

HP OFFICEJET 7740 
ΙΝΚ 

CARTRIDGE 
ΓΝΗΣΙΟ 1.600 σελ. ΚΟΚΚΙΝΟ 

10 
HP 953XL  
(F6U18AE) 

HP OFFICEJET 7740 
ΙΝΚ 

CARTRIDGE 
ΓΝΗΣΙΟ 1.600 σελ. 

ΚΙΤΡΙΝΟ 

11 OKI  No 09002303 
OKI Microline 
320/321/3320/3321 

ΜΕΛΑΝΟΤΑ
ΙΝΙΑ 

ΓΝΗΣΙΟ  ΜΑΥΡΟ 

12 LEXMARK 50F2H00 
LEXMARK MS415dn, 
MS312DN 

ΤΟΝΕΡ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ή 

ΓΝΗΣΙΟ 
5.000 σελ. ΜΑΥΡΟ 

13 LEXMARK 50F0Z00 
LEXMARK MS415dn, 
MS417DN,MS312DN 

DRUM ΓΝΗΣΙΟ 60.000 σελ. ΜΑΥΡΟ 

14 CANON 052H 
CANON i-SENSYS MF- 
426dw 

ΤΟΝΕΡ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ή 

ΓΝΗΣΙΟ 
9.000 σελ. ΜΑΥΡΟ 

15 
EPSON T3471 XL  
(C13T34714010) 

EPSON WORKFORCE 
PRO WF-3720DWF 

ΙΝΚ 
CARTRIDGE 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ή 
ΓΝΗΣΙΟ 

1.100 σελ. ΜΑΥΡΟ 

16 
EPSON T3472 XL 
(C13T34724010) 

EPSON WORKFORCE 
PRO WF-3720DWF 

ΙΝΚ 
CARTRIDGE 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ή 
ΓΝΗΣΙΟ 

950 σελ. ΚΥΑΝΟ 

17 
EPSON T3473 XL 
(C13T34734010) 

EPSON WORKFORCE 
PRO WF-3720DWF 

ΙΝΚ 
CARTRIDGE 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ή 
ΓΝΗΣΙΟ 950 σελ. ΚΟΚΚΙΝΟ 

18 
EPSON T3474XL 
(C13T34744010) 

EPSON WORKFORCE 
PRO WF-3720DWF 

ΙΝΚ 
CARTRIDGE 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ή 
ΓΝΗΣΙΟ 

950 σελ. ΚΙΤΡΙΝΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Q2612Α/FX10 28 10,00 € 280,00 € 

2 HP CF283X /  CANON 737 11 10,00 € 110,00 € 

3 EPSON C13T27144010  XL 5 25,00 € 125,00 € 

4 EPSON C13T27124010  XL 5 25,00 € 125,00 € 

5 EPSON C13T27134010  XL 5 25,00 € 125,00 € 

6 EPSON C13T27914010  XXL 9 40,00 € 360,00 € 

7 HP 953XL  (L0S70AE) 30 40,00 € 1.200,00 € 

8 HP 953XL  (F6U16AE) 15 30,00 € 450,00 € 

9 HP 953XL  (F6U17AE) 15 30,00 € 450,00 € 

10 HP 953XL  (F6U18AE) 15 30,00 € 450,00 € 

11 OKI  No 09002303 3 10,00 € 30,00 € 

12 LEXMARK 50F2H00 15 35,00 € 525,00 € 

13 LEXMARK 50F0Z00 4 40,00 € 160,00 € 

14 CANON 052H 7 20,00 € 140,00 € 

15 EPSON T3471 XL (C13T34714010) 40 20,00 € 800,00 € 

16 EPSON T3472 XL (C13T34724010) 25 12,00 € 300,00 € 

17 EPSON T3473 XL (C13T34734010) 25 12,00 € 300,00 € 

18 EPSON T3474XL (C13T34744010) 25 12,00 € 300,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 6.230 00 € 

ΦΠΑ 24% 1.495 20 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.725 20 € 

 
 
 

 
Κατερίνη 14/6/2021 

  
Ο Συντάξας            Θεωρήθηκε   

                                        Η Αναπλ. Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών                             
                             
                 Κωνσταντίνου Φωκίων                                                               Βασιλείου Αναστασία                 
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                  ΠΕ Πληροφορικής 

 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

 
 

 

 A/ A ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

1 Q2612Α/FX10 TONΕΡ 
 

  

2 HP CF283X /  CANON 737 ΤΟΝΕΡ  
 

3 EPSON C13T27144010  XL ΙΝΚ CARTRIDGE   

4 EPSON C13T27124010  XL ΙΝΚ CARTRIDGE  
 

5 EPSON C13T27134010  XL ΙΝΚ CARTRIDGE   

6 EPSON C13T27914010  XXL ΙΝΚ CARTRIDGE  
 

7 HP 953XL  (L0S70AE) ΙΝΚ CARTRIDGE  
 

8 HP 953XL  (F6U16AE) ΙΝΚ CARTRIDGE  
 

9 HP 953XL  (F6U17AE) ΙΝΚ CARTRIDGE  
 

10 HP 953XL  (F6U18AE) ΙΝΚ CARTRIDGE  
 

11 OKI  No 09002303 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ  
 

12 LEXMARK 50F2H00 ΤΟΝΕΡ   

13 LEXMARK 50F0Z00 DRUM   

14 CANON 052H ΤΟΝΕΡ   

15 
EPSON T3471 XL 
(C13T34714010) 

ΙΝΚ CARTRIDGE   

16 
EPSON T3472 XL 
(C13T34724010) 

ΙΝΚ CARTRIDGE   

17 
EPSON T3473 XL 
(C13T34734010) 

ΙΝΚ CARTRIDGE   

18 
EPSON T3474XL 
(C13T34744010) 

ΙΝΚ CARTRIDGE   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

            

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου  εντύπων  χαρτιού εκτύπωσης   φωτοαντιγραφικού 

υλικού  υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Κατερίνης  

 
ΤΜΗΜΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   
προϋπολογισμού 14.152,96 € (πλέον Φ.Π.Α.) 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Κριτήρια Κατακύρωσης  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

Της Επιχείρησης…………………………………………………………………………………………… 
 
Έδρα ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Δ/νση …………….……………………………………….………..…………………………………………… 
 
Τηλέφωνο ……………………………………………………………………………. 
 
Fax   ………………………………………………………………………………….. 
 

       
Α Α 

ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Μ Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

(χωρίς 
ΦΠΑ) € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ € 

1 

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΦΟΡΟ-ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ, 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΗΛΙΟ ή 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΜΕΓΑΛΗ 
ΟΘΟΝΗ LCD 12 ΨΗΦΙΩΝ, 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 168 x 105 x 25 
mm 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

2 
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ 30ML 
ΜΠΛΕ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

3 

ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΤΑΝΑΛΙΑ 
ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΡΑΦΗΣ 
240Φ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

4 
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  ΛΕΥΚΑ  9Χ9 
ΕΚΑΤ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   
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5 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΡΙΚΟΥΣ ΓΙΑ 
ΓΥΡΙΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 25   

6 
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

7 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 50 ΦΥΛΛΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

8 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΧΟΝΤΡΟΔΕΤΟ Διαστ. 25Χ35 
250 Φύλλων  

ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

9 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 500   

10 
ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΔΥΟ ΟΠΩΝ 
20-30 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

11 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 200   

12 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
(ΠΟΝΤΙΚΙ) ελάχιστο μήκος 
7m 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500   

13 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΤ 5 ΚΑΙ 10 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

14 
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
κουτί 50 τεμ.  

ΚΟΥΤΙ 20   

15 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, 
ΣΥΣΚ.40 ΦΥΛΛΩΝ 

ΣΥΣΚ/ΣΙΑ 12   

16 

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4, ΜΕ 
ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΠΑΝΩ, ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 
ΤΕΜ. 

ΠΑΚΕΤΟ 500   

17 

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4, ΤΥΠΟΥ 
"Γ", ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ 
ΔΕΞΙΑ, ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 
ΤΕΜ. 

ΠΑΚΕΤΟ 50   

18 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ, 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΛΑΝΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡ. 
35 Χ 50 εκατ.   

TEMAXIO 30   

19 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ, 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ, ΣΠΙΡΑΛ, ΜΕ 
ΕΞΩΦΥΛΛΟ/ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 
ΑΠΌ ΧΟΝΤΡΟ ΧΑΡΤΟΝΙ, 
ΔΙΑΣΤ. περ. 17Χ25 εκατ. 

TEMAXIO 50   
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20 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ, 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ, ΣΠΙΡΑΛ, ΜΕ 
ΕΞΩΦΥΛΛΟ/ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 
ΑΠΌ ΧΟΝΤΡΟ ΧΑΡΤΟΝΙ, 
ΔΙΑΣΤ. περ. 17Χ25 εκατ. 

TEMAXIO 40   

21 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ, 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ,  
ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ/ 
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΑΠΌ 
ΧΟΝΤΡΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ 
περ. 17Χ25 εκατ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 40   

22 
ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΒΑΣΗΣ, ΓΥΡΙΣΤΟΣ, 
ΔΙΑΣΤ. 8,5 Χ 12 εκατ.  

TEMAXIO 180   

23 
ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΟΛΟ 57Χ40 14 
ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 400   

24 

ΚΛΑΣΕΡ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΚΡΙΚΟ ΣΤΗ ΡΑΧΗ, ΤΥΠΟΥ 
4Χ32 ΔΗΛ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΡΑΧΗ 4CM,ΥΨΟΣ 32CM, 
ΠΛΑΤΟΣ 28 CM ΠΕΝΤΕ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 300   

25 

ΚΛΑΣΕΡ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΚΡΙΚΟ ΣΤΗ ΡΑΧΗ, ΤΥΠΟΥ 
8Χ32 ΔΗΛ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΡΑΧΗ 8CM,ΥΨΟΣ 32CM, 
ΠΛΑΤΟΣ 28 CM ΠΕΝΤΕ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 800   

26 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ 12MM -19 ΜΜ X 
33 M 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150   

27 

 ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
(ΦΑΛΤΣΕΤΑ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ 
ΣΠΑΣΤΗΣ ΛΑΜΑΣ 18mm ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

28 

KOYTI ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ME ΚΑΠΑΚΙ  ΚΑΙ ΛΑΒΕΣ ΑΠΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ διαστ. 
36Χ53Χ30 CM ΑΝΤΟΧΗΣ 50 
ΚΙΛΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150   

29 
ΚΟΥΤΙ  ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
FIBER ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ, ΡΑΧΗ 
5CM, 25CM X 35 CM 

ΤΕΜΑΧΙΟ 200   
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30 
ΚΟΥΤΙ  ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
FIBER ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ, ΡΑΧΗ 
8CM, 25CM X 35 CM 

TEMAXIO 200   

31 
ΚΟΥΤΙ  ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
FIBER ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ, ΡΑΧΗ 
12CM, 25CM X 35 CM 

TEMAXIO 50   

32 
ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 10CM 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

33 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΠΤΑ Φ60ΜΜ 
ΚΙΛΟΥ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

34 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΛΑΚΕ-ΜΕΓΑΛΑ  
6ΜΜ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

35 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 800   

36 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΧΟΝΤΡΗ/ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

37 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΧΟΝΤΡΗ/ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

38 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΧΟΝΤΡΗ/ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΧΡΩΜΑ 
ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

39 
ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΑΥΡΑ 
ΗΒ2 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500   

40 
ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΑΠΛΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ή ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

41 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑ, 
1,5 V 

ΤΕΜΑΧΙΟ 120   

42 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ, 
1,5 V 

ΤΕΜΑΧΙΟ 120   

43 
ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α5 
(14Χ21 ΕΚ.)  

ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

44 
ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 
ΕΛΑΣΜΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1200   

45 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

46 ΡΑΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 60   

47 
ΣΠΑΓΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 
ΕΠΙΚΕΡΩΜΕΝΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΟΥΒΑΡΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

48 
ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
1ΜΜ  ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΟΡΜΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 400   
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49 
ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
1ΜΜ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΟΡΜΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 200   

50 
ΣΤΥΛΟ  ΜΠΛΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  
1ΜΜ  ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΟΡΜΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2000   

51 
ΣΤΥΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
1ΜΜ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΟΡΜΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

52 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ 
Ball Poin   ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ  
ΜΕ ΜΥΤΗ 1,00 ΜΜ ΚΑΙ 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 240   

53 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ & ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

54 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 50Χ20ΜΜ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 200,  
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
(ΝΕΟΝ) 

ΠΑΚΕΤΟ 20   

55 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Νο 
126 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 25   

56 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Νο 64 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 25   

57 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 
ΕΩΣ 240 ΦΥΛΛΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

58 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 
Νο 126 (24/6)(ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 
1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 400   

59 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 
Νο 64 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 2000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 400   

60 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 78 mm Νο 18, 
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

61 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 33 mm Νο 4, 
ΚΟΥΤΙ  ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500   

62 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 50  mm Νο 5, 
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

63 
ΤΑΙΝΙΑ ΔΕΜΑΤΩΝ 
48ΜΜΧ50Μ ΚΑΦΕ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

64 
ΤΑΙΝΙΑ ΔΕΜΑΤΩΝ 
48ΜΜΧ50Μ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

65 
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 17X25 CM 
2 ΘΕΜΑΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 25   

66 
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ Α4 ΔΥΟ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 120 ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15   
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67 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΛΕΥΚΟΙ 11 Χ 23CM ΧΩΡΙΣ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2500   

68 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΛΕΥΚΟΙ 11 Χ 23CM ΜΕ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500   

69 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΙ 14CM Χ 22CM  
(ΣΑΚΟΥΛΑ ME 
AYTΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2000   

70 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΙ 25CM Χ 35CM  
(ΣΑΚΟΥΛΑ ME 
AYTΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

71 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΙ 41CM Χ 31CM  
(ΣΑΚΟΥΛΑ ME 
AYTΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

72 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ 
ΛΑΣΤΙΧΟ  -ΡΑΧΗ 1,5CM 
(ΠΕΝΤΕ ΧΡΩΜΑΤΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150   

73 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ 
ΛΑΣΤΙΧΟ  -ΡΑΧΗ 3CM 
(ΠΕΝΤΕ ΧΡΩΜΑΤΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 200   

74 
ΦΑΚΕΛΟΙ  ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ  
ΛΑΣΤΙΧΟ   (ΠΕΝΤΕ 
ΧΡΩΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1200   

75 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΝΤΟΣΙΕ  
ΠΑΝΟΔΕΤΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΚΑΙ ΡΑΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 25CM X 
35CM X 8 CM 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1000   

76 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΝΤΟΣΙΕ 
ΠΑΝΟΔΕΤΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΚΑΙ ΡΑΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 25CM X 
35CM X 12 CM 

TEMAXIO 200   

77 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΝΤΟΣΙΕ  
ΠΑΝΟΔΕΤΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΚΑΙ ΡΑΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 25CM X 
35CM X 12 CM ME AYTIA 

TEMAXIO 50   

78 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΑΠΛΟΙ 
ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΠΕΝΤΕ 
ΧΡΩΜΑΤΑ) ΜΑΝΙΛΑ 

TEMAXIO 200   

79 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ 
ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΠΕΝΤΕ 
ΧΡΩΜΑΤΑ) ΜΑΝΙΛΑ 

TEMAXIO 600   

80 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ 
ΕΛΑΣΜΑ  

TEMAXIO 50   

81 
ΦΥΛΛΑΔΕΣ 21Χ29ΕΚ. 150 
ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15   
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82 
ΦΥΛΛΑΔΕΣ 225Χ35ΕΚ. 
150ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

83 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  
ΛΕΥΚΑ  9Χ9 ΕΚΑΤ., 80 ΓΡΑΜ., 
ΚΥΒΟΣ 500 ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150   

84 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
ΚΙΤΡΙΝΑ 75Χ75ΜΜ 
100ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

85 
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 
57ΜΜΧ60Μ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

86 
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 
57ΜΜΧ50Μ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

87 

ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡ. 17-
20 ΕΚΑΤ. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΑΒΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

      22068 
Συνολικό 
ποσό   

 

  Φ.Π.Α. 24%  

 
  

Γενικό 
Σύνολο  

 

 
Τόπος /  Ημερομηνία 

      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
              Υπογραφή

21PROC008809448 2021-06-24



 

 
Σελίδα 73 

        
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου  εντύπων  χαρτιού εκτύπωσης   φωτοαντιγραφικού 

υλικού  υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Κατερίνης  

  
ΤΜΗΜΑ  2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ  προϋπολογισμού 2.425,00 € πλέον ΦΠΑ 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Κριτήρια Κατακύρωσης  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

Της Επιχείρησης…………………………………………………………………………………………… 
 
Έδρα ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Δ/νση ……………………………………………………………..…………………………………………… 
 
Τηλέφωνο ……………………………………………………………………………. 
 
Fax   ………………………………………………………………………………….. 
 

Α Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ €  

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Μπλοκ  Διαταγή πορείας  τεμ. 700   

2 
Διπλότυπα είσπραξης, κουτί 
1000 τεμ. Συσκ. 25   

3 
Γραμμάτιο είσπραξης, κουτί 
1000 τεμ. Συσκ. 10   

4 Φάκελος οικογένειας τεμ. 1.500   

5 

Βιβλίο πρωτοκόλλου 
αλληλογραφίας 250 φύλλων 
25Χ35εκ.  τεμ. 4   

2239 ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α.  

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  
 
 
Τόπος /  Ημερομηνία 
      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
              Υπογραφή      

21PROC008809448 2021-06-24



 

 
Σελίδα 74 

          
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου  εντύπων  χαρτιού εκτύπωσης   φωτοαντιγραφικού 

υλικού  υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Κατερίνης  

 
ΤΜΗΜΑ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ   προϋπολογισμού 16.400,00 € πλέον ΦΠΑ 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Κριτήρια Κατακύρωσης  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

Της Επιχείρησης…………………………………………………………………………………………… 
 
Έδρα ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Δ/νση …………….……………………………………….………..…………………………………………… 
 
Τηλέφωνο ……………………………………………………………………………. 
 
Fax   ………………………………………………………………………………….. 
 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ Μ 

  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
χωρίς ΦΠΑ  

  

Α Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΣΥΝΟΛΟ  

χωρίς ΦΠΑ 

1. 

Χαρτί εκτύπωσης λευκό Α 4 Δεσμίδα 
των 500 
φύλλων 

5.000 

δεσμίδες 

2. 

Χαρτί εκτύπωσης λευκό Α 3 Δεσμίδα 
των 500 
φύλλων 

200 

δεσμίδες 

  

  

    ΣΥΝΟΛΟ: 

  

  

    Φ.Π.Α. 24%: 

  

  

    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: 
 
 
Τόπος /  Ημερομηνία 
      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
              Υπογραφή 

21PROC008809448 2021-06-24



 

 
Σελίδα 75 

        
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου  εντύπων  χαρτιού εκτύπωσης   φωτοαντιγραφικού 

υλικού  υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Κατερίνης  

ΤΜΗΜΑ 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ   προϋπολογισμού 1.508,00 € πλέον ΦΠΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Κριτήρια Κατακύρωσης  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

Της Επιχείρησης…………………………………………………………………………………………… 
 
Έδρα ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Δ/νση …………………………………………………….………..…………………………………………… 
 
Τηλέφωνο ……………………………………………………………………………. 
 
Fax   ………………………………………………………………………………….. 
 

Α Α ΕΙΔΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ Μ M 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η  ΤΙΜΗ € 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 Σφραγίδα ξύλινη μιας σειράς 10x45 mm  τεμ. 12   

2 Σφραγίδα ξύλινη δύο σειρών 12x55 mm  τεμ. 12   

3 Σφραγίδα ξύλινη τριών σειρών 16x55 mm  τεμ. 12   

4 Σφραγίδα ξύλινη τεσσάρων σειρών 25x60 mm  τεμ. 12   

5 Σφραγίδα ξύλινη στρόγγυλη 40 mm  τεμ. 12   

6 Σφραγίδα αυτόματη μιας σειράς 18x47 mm  τεμ. 12   

7 Σφραγίδα αυτόματη δύο σειρών 18x47 mm  τεμ. 12   

8 Σφραγίδα αυτόματη τριών σειρών 22x58 mm  τεμ. 12   

9 
Σφραγίδα αυτόματη τεσσάρων σειρών 22x58 
mm  τεμ. 12   

10 Σφραγίδα αυτόματη πέντε σειρών 38x75 mm  τεμ. 20   

11 Σφραγίδα  αυτόματη στρόγγυλη τεμ. 20   

148 ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ  
 
Τόπος /  Ημερομηνία 
      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                         Υπογραφή 

21PROC008809448 2021-06-24



 

 
Σελίδα 76 

       
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου  εντύπων  χαρτιού εκτύπωσης   φωτοαντιγραφικού 

υλικού  υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Κατερίνης  

 
ΤΜΗΜΑ 5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  προϋπολογισμού 19.222 € πλέον ΦΠΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Κριτήρια Κατακύρωσης  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

Της Επιχείρησης…………………………………………………………………………………………… 
 
Έδρα ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Δ/νση …………….……………………………………….………..…………………………………………… 
 
Τηλέφωνο ……………………………………………………………………………. 
 
Fax   ………………………………………………………………………………….. 
 

Α Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 
σε € 

1 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α3 

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ TEM. 1.000   

2 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α3 

ΕΓΧΡΩΜΟ TEM. 1.000   

3 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α4 

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ TEM. 80.000   

4 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α4 

ΕΓΧΡΩΜΟ TEM. 5.000   

5 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ 

ΧΑΡΤΙ Τ.Μ. 5.200   

6 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ 

ΣΧΕΔΙΩΝ Τ.Μ. 2.500   

7 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ T.M. 20   

8 ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ TEM. 300   

9 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Τ.Μ. 50   

95.070 ΣΥΝΟΛΟ  

  ΦΠΑ 24%  

     
 
Τόπος /  Ημερομηνία 
      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

21PROC008809448 2021-06-24



 

 
Σελίδα 77 

 
              Υπογραφή 

21PROC008809448 2021-06-24



 

 
Σελίδα 78 

            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου  εντύπων  χαρτιού εκτύπωσης   φωτοαντιγραφικού 

υλικού  υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Κατερίνης  

 
ΤΜΗΜΑ 6. Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ), τους εκτυπωτές και τα 
πολυμηχανήματα  του Δήμου,   προϋπ/σμού 6.230,00   € πλέον ΦΠΑ  
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Κριτήρια Κατακύρωσης  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

Της Επιχείρησης…………………………………………………………………………………………… 
 
Έδρα ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Δ/νση ……………. ………………………………………. ………..…………………………………………… 
 
Τηλέφωνο ……………………………………………………………………………. 
 
Fax   ………………………………………………………………………………….. 
 
 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Q2612Α/FX10 28   

2 
HP CF283X /  CANON 

737 
11   

3 
EPSON C13T27144010  

XL 
5   

4 
EPSON C13T27124010  

XL 
5   

5 
EPSON C13T27134010  

XL 
5   

6 
EPSON C13T27914010  

XXL 
9   

7 HP 953XL  (L0S70AE) 30   

8 HP 953XL  (F6U16AE) 15   

9 HP 953XL  (F6U17AE) 15   

10 HP 953XL  (F6U18AE) 15   

11 OKI  No 09002303 3   

12 LEXMARK 50F2H00 15   

13 LEXMARK 50F0Z00 4   

14 CANON 052H 7   

21PROC008809448 2021-06-24



 

 
Σελίδα 79 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Τόπος /  Ημερομηνία 
      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

       Υπογραφή 

 
 

 

15 
EPSON T3471 XL 
(C13T34714010) 

40   

16 
EPSON T3472 XL 
(C13T34724010) 

25   

17 
EPSON T3473 XL 
(C13T34734010) 

25   

18 
EPSON T3474XL 
(C13T34744010) 

25   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

21PROC008809448 2021-06-24


