
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 120/2017  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-7-2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ. 23140/5-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10  για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής επαναληπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για 
την «Προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών 
Προσώπων του», προϋπολογισµού 84.010,29 ευρώ. 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανιδης 1. Ιορδανιδης Φωτιος 
2. Κοκκινιδης Γεωργιος 
3. Καϊδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
6. Μιχος Κων/νος 
7. Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
8. Μπιγγας Στέφανος 

 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε 
την υπ’αριθµ 130/2016 Α∆Σ εγκρίθηκε η διενέργεια Ηλεκτρονικού  Ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια « 
Αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας και των 
ΝΠ∆∆»,συνολικού προϋπολογισµού 84.010,29 ευρώ σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αρµοδίως 
συντάχθηκαν από την ∆/νση ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών. Με την 186/2016 ΑΟΕ αποφασίσαµε την 
επανάληψη του Ηλεκτρονικού  Ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια « Αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας και των ΝΠ∆∆ του» µε την κατάρτιση νέων όρων από την 
Ο.Ε.,κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν4412/2016. Επίσης µε την 5/2017 ΑΟΕ ψηφίσθηκε η αντίστοιχη 
πίστωση 25.773,26 ευρώ µε Φ.Π.Α, από  ΚΑ  του προϋπολογισµού οικ έτους 2017, η δαπάνη για την  
σύµβαση βαρύνει τους Κ.Α. : 10.6612.0000 (11.000,00 ευρώ),   15.6612.0000  (3.000,00 ευρώ),  
20.6612.0000  ( 3.000,00 ευρώ),   30.6612.0000  (3.000,00 ευρώ),   35.6612.0000   (2.000,00 ευρώ),   
40.6612.0000  ( 2.000,00) ευρώ και 50.6612.0000  ( 2.000,00 ευρώ)  σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017  του ∆ήµου Εορδαίας . 
Ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη για την κατάρτιση των όρων της ∆ιακήρυξης  Ηλεκτρονικού  Ανοικτού 
διαγωνισµού για την προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και 
των Νοµικών Προσώπων του, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµη ή επί του συνόλου  ή για κάθε 
Νοµικό Πρόσωπο ξεχωριστά  
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά µε την έγκριση των 
επικαιροποιηµενων τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προµήθεια 
αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας και των ΝΠ∆∆, όπως 
συντάχθηκαν κατ’εφαρµογή των διατάξεων του Ν4412/2016. 

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 120/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. την υπ’αριθµ 130/2016 Α∆Σ 
3.τις διατάξεις του Ν4412/2016 
4. την 186/2016 & 5/2017 ΑΟΕ 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1.Εγκρίνει τις επικαιροποιηµενες τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης 
για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών Προσώπων του, όπως αυτές συντάχθηκαν από την 
∆/νση ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας , προϋπολογισµού 84.010,29 ευρώ.  

 
2.Καταρτίζει τους όρους της ∆ιακήρυξης  Ηλεκτρονικού  Ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια αναλωσίµων 
ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών Προσώπων του, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή επί του συνόλου  ή για κάθε Νοµικό Πρόσωπο ξεχωριστά ως εξής: 

Ο Δήμος Εορδαίας 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

την με ανοικτή επαναληπτική  ηλεκτρονική διαδικασία επιλογή αναδόχου  : 
 

για την «Προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών 
Προσώπων του» 

Εκτιμώμενης αξίας  67.750,24 ευρω 
(πλέον Φ.Π.Α.), 

 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 

παρούσας και 
 

καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της 
ως ανω προμήθειας. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ∆ιακήρυξης Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού 

για την 

Προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των 
Νοµικών Προσώπων του 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

Ταχυδροµική διεύθυνση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 15 

Πόλη ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 

Ταχυδροµικός Κωδικός 50200 

Τηλέφωνο 2463350113 

Φαξ 2463350113 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  grprom1@ptolemaida.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ : ΚΕΣΙ∆ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
∆ΕΠΑΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ptolemaida.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   ο ∆ήµος Εορδαίας. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας   

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ)   Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από  το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας, 
αρµόδιοι υπάλληλοι  Κεσίδου Παρασκευή και ∆επάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο & Φαξ : 2463350113, 
email:grprom1@ptolemaida.gr. 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηµατοδότηση της σύµβασης  

Η δαπάνη για την  σύµβαση βαρύνει τις µε Κ.Α. : 10.6612.0000 (11.000,00 ευρώ),   15.6612.0000  
(3.000,00 ευρώ),  20.6612.0000  ( 3.000,00 ευρώ),   30.6612.0000  (3.000,00 ευρώ),   35.6612.0000   
(2.000,00 ευρώ),   40.6612.0000  ( 2.000,00) ευρώ και 50.6612.0000  ( 2.000,00 ευρώ)  σχετικές 
πιστώσεις του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017  του ∆ήµου Εορδαίας.  

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους του ∆ήµου. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Εορδαίας και των Νοµικών Προσώπων του, συνολικού προϋπολογισµού 84.010,29 € συµπεριλαµβανοµένου και 
του Φ.Π.Α.    
Αναλυτικά : 
 

Α/Α ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
∆ΑΠΑΝΗ             
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
 

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 20.784,89 4.988,37 25.773,26 
2 ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π  3.174,05 761,77 3.935,82 
3 Α/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ 21.249,80 5.099,95 26.349,75 
4 Β/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.541,50 5.409,96 27.951,46 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 67.750,24 16.260,05 84.010,29 
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Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV) :   

22832000-1 30192124-6 30197130-6 30199500-5 
22851000-0 30192125-3 30197220-4 30199700-7 
22853000-4 30192130-1 30197300-9 31411000-0 
24910000-6 30192131-8 30197310-2 37810000-9 
30145100-8 30192133-2 30197320-5 37822100-7 
30192000-1 30192700-8 30197321-2 39241200-5 
30192100-2 30192920-6 30197643-5 39292500-0 
30192110-5 30193500-3 30199000-0 44424200-0 
30192111-2 30195600-8 30199200-2  
30192123-9 30197110-0 30199230-1  
 
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα: 
ΤΜΗΜΑ 1  : «Αναλώσιµα είδη γραφικής ύλης ∆ήµου Εορδαίας », εκτιµώµενης αξίας 20.784,89€ πλέον ΦΠΑ 
4.988,37€. 
ΤΜΗΜΑ 2  : «Αναλώσιµα είδη γραφικής ύλης ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π», εκτιµώµενης αξίας 3.174,05€ πλέον ΦΠΑ 761,77€. 
ΤΜΗΜΑ 3  : «Αναλώσιµα είδη γραφικής ύλης Α/Βάθµιας Σχολ.Επιτροπής», εκτιµώµενης αξίας 21.249,80€ 
πλέον ΦΠΑ 5.099,95€. 
ΤΜΗΜΑ 4  : «Αναλώσιµα είδη γραφικής ύλης Β/Βάθµιας Σχολ.Επιτροπής», εκτιµώµενης αξίας 22.541,50€ 
πλέον ΦΠΑ 5.409,96€. 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τµήµατα. 
Επιτρέπεται  η υποβολή προσφοράς για όλα τα τµήµατα.  
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 84.010,29 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 67.750,24€   ΦΠΑ : 16.260,05€ ). 

Ο συµβατικός χρόνος της προµήθειας αρχίζει µε την υπογραφή της και µέχρι της απορροφήσεως όλου του 
κονδυλίου του συµβατικού ποσού , ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, και όχι πέραν των δεκαοκτώ 
µηνών. 
 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίνεται στη  Μελέτη της 
προµήθειας που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος  της παρούσας διακήρυξης.  
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει της τιµής. 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες 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) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 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», 
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 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 ∆ιαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 
του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις», ,  
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,  
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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 ∆ιατάκτες” 
της Απόφασης Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 
της µε αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονοµίας & 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίωνΣυµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).», 
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. 
Το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόµενης σύµβασης είναι : 
1. Η µε αριθ. 20/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά 
µε έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής ύλης για τα παραρτήµατα του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΠΑΠ από το ∆ήµο 
Εορδαίας και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 
2. Η µε αριθ. 1/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Εορδαίας  
σχετικά µε τον προγραµµατισµό προµηθειών για το έτος 2016 και την έγκριση διεξαγωγής των αντίστοιχων 
διαγωνισµών από  το ∆ήµο Εορδαίας . 
3. Η µε αριθ. 2/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης του ∆ήµου Εορδαίας  
σχετικά µε τον προγραµµατισµό προµηθειών για το έτος 2016 και την έγκριση διεξαγωγής των αντίστοιχων 
διαγωνισµών από  το ∆ήµο Εορδαίας . 
4. Η µε αριθ. 130/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας 
αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών Προσώπων του. 
5. Η µε αριθ. 119/2016 ΑΟΕ µε την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται οι όροι της 
διακήρυξης και διατίθεται πίστωση ύψους 25.773,26€ από τον προϋπολογισµό του οικ έτους 2016 και πιο 
συγκεκριµένα, από τους  ΚΑ 10.6612.0000, 15.6612.0000, 20.6612.0000, 30.6612.0000, 35.6612.0000, 
40.6612.0000 και 50.6612.0000. 
6. Η µε αριθ. 186/2016 ΑΟΕ µε την οποία αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισµού, καθότι δεν 
αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισµός , µε νέους όρους διακήρυξης κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του 
Ν.4412/2016. 
7. Η µε αριθ. 5/2017 ΑΟΕ µε την οποία έγινε η ψήφιση των πιστώσεων στον προϋπολογισµό του έτους 
2017 και πιο συγκεκριµένα στον  Κ.Α. 10.6612.0000 πίστωση 11.000,00 ευρώ, στον ,ΚΑ 15.6612.0000 
πίστωση 3.000,00 ευρώ, ΚΑ 20.6612.0000 πίστωση 3.000,00 ευρώ, ΚΑ 30.6612.0000 πίστωση 3.000,00 
ευρώ, ΚΑ 35.6612.0000 πίστωση 2.000,00 ευρώ, ΚΑ 40.6612.0000 πίστωση 2.000,00 ευρώ και 50.6612.0000 
πίστωση 2.000,00 ευρώ. 
8. Οι   αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµ. 101,102,104,105,106,108 και 109/2017. 
9. Η µε αριθ. 189/2016 ΑΟΕ για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών και προµηθειών κατ’ εφαρµογή του Ν 4412/2016, για το έτος 
2017. 
10. Η µε αριθ. ……../2017 ΑΟΕ για την έγκριση διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισµού ,τον καθορισµό 
των όρων της διακήρυξης και την έγκριση της αναθεωρηµένης µελέτης της προµήθειας.  

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα ..........  
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος. 

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ 

 ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή  πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

 

  
……..…… 

Ώρα…….. 

……..…… 

Ώρα…….. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

 
 
 

1.6 ∆ηµοσιότητα 
Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο   
Η προκήρυξη της παρούσας σύµβασης καθώς και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) . 
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό : ……..…[εφόσον είναι γνωστός] 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα 
άρθρο 66 ,377 και 379 του Ν. 4412/2016 :  

1. Σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας. 

2. Σε µία  (1) εβδοµαδιαία τοπική  εφηµερίδα. 

3. Σε δύο (2) ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) 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 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.ptolemaida.gr . 
Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο προµηθευτή. 

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 τους1  
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. 
 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• η παρούσα ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ ....) µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής  

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Έκθεση 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγµατα Έντυπα Οικονοµικών Προσφορών 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –  Συγγραφή Υποχρεώσεων   

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –  ΤΕΥ∆   

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

                                                 
1
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες 
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο ....... ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής 
συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων 
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε 
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών2. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 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.3 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).4 
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν 
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν 
λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο 
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 
Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο 
από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα 
‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις5 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και 
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 

                                                 
2
 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 

3
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

4
 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 

5
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό 
φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 
της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 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. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.  
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),εγγυητική  επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 
72 του Ν.4412/16 της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει, σε ευρώ, ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης  µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, κάθε τµήµατος  για το οποίο κατατίθεται προσφορά.  
Στην περίπτωση που ο συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για ένα  ή περισσότερα τµήµατα, τα 
ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα. 
Αναλυτικά : 

Α/Α ΤΜΗΜΑ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 Αναλώσιµα είδη γραφικής ύλης ∆ήµου Εορδαίας 415,70€ 
2 Αναλώσιµα είδη γραφικής ύλης ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. 63,48€ 

3 
Αναλώσιµα είδη γραφικής ύλης 
Α΄Βαθµ.Σχολ.Επιτροπής 

425,00€ 

4 
Αναλώσιµα είδη γραφικής ύλης 
Β΄Βαθµ.Σχολ.Επιτροπής 

450,83€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

1.355,01€ 

 
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. 
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Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι ...................., 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. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, 
και   
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 
[συµπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α. µε παραποµπή στους λόγους αποκλεισµού και τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής που θα ορίσει στη διακήρυξη], δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού6  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων 
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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους7 :  
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ 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 στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους 
διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 
τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά 
στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων 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 όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων 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. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή τους8.  
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων 
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας9,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα 
κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, 
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 
εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 
να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, 
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης 
δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  
2.2.3.4. Ο προσφέρων 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  
2.2.3.5. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
της σύµβασης. 
[Κριτήρια Επιλογής]  
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 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας10  

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. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, 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 .   

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, 
οι οικονοµικοί φορείς παρέχουν τους:  
Ισολογισµούς της τελευταίας τριετίας (2014, 2015, 2016). Σε περίπτωση µη τήρησης ισολογισµών, 
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων ή άλλο δικαιολογητικό, από τα οποία 
να προκύπτει το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους . Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε να προκύπτει ο 
µέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα   

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι 
οικονοµικοί φορείς δηλώνουν : 
α) τις κυριότερες συµβάσεις προµηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης11  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας 
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), 
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς12. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, µε την 
προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 13. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Τ.Ε.Υ.∆.,, το οποίο 
αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α της 
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα 
µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη 
µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 
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 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 

4412/2016) 
12

 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
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 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
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2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 

Α. 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, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 
3 περ. γ του ν. 4412/201614. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)15. 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται  στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 
παρ. 4 ν. 4412/2016 . 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν16. 
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά17: 
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. 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, 
β) για την παράγραφο 2.2.3.2   πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - 
µέλους ή χώρας ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2, 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 του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας. 
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 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
17

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 

α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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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 . 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 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.18 
Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο .  
Β.3. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας 
είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
Β.4. 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.5. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, 
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.19 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύµβασης  είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά   
βάσει τιµής .  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές , για το σύνολο 
της προκηρυχθείσας ποσότητας της προµήθειας ανά τµήµα.  
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 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 αυτής20. 

                                                 
18

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
19

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
20

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  
[Ηλεκτρονική ∆ιαδικασία] 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Απόφαση Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 
(ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).». 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της Απόφασης Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 
1924/02.06.2017 τεύχος Β') «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της21. 
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο  περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα22, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες 
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία 
που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού 
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  . 
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του Συστήµατος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
ορατή µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής. 
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονοµικό 
φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι 
ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille).∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
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 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης 
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Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 
της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαµβάνουν23: 
α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/201624, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συµπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης, 
β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 
παρούσας διακήρυξης. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό 
φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
σύµφωνα µε τις  “ Τεχνικές Προδιαγραφές” της προµήθειας. 

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

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα οικονοµικών προσφορών  (ανά τµήµα) 
που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της σχετικής µελέτης και της παρούσας διακήρυξης. Τα υποδείγµατα είναι 
προσβάσιµα και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗ∆ΗΣ . 
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική προσφορά, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα µε το υπόδειγµα) σε µορφή pdf.] 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης25. 
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 που 
καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή26 στο άρθρο 1.3 της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών27   

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα ενενήντα (90) 
ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού . 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς 
που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών28 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 
σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,29  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης 
προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ε) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  
στ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 
3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  

Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών   και 
ώρα... 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ηµεροµηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόµενο στάδιο 
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των 
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή 
οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα 
λοιπά των κειµένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Η αρµόδια Επιτροπή 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 
οργάνου30.  
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους 
όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που 
δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή  των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των 
εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια µπορεί να γίνονται και ενιαία. 
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 
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και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά 
τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως 
άνω διαδικασία σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό 
στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών µε βάση το 
οριζόµενο µε την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα 
αρχή31 απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
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 
∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές32.  
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόµενου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ33. Κατά των ανωτέρω 
αποφάσεων χωρεί  προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης34 - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, είκοσι (20) ηµερών  από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 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. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω 
του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει 
την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το 
Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 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 Τ.Ε.Υ.∆., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή 
για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του35.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 
µέσω του συστήµατος.   
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται µετά την 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα 
τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού εντός προθεσµίας 
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα 
προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  
 

[3.4] Προδικαστικές Προσφυγές  
Κάθε οικονοµικός φορέας που έχει συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει υποστεί ή 
ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας έχει την δυνατότητα σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στον Ν 4412/2016 όπως ισχύουν σήµερα ,τον Ν 4472/ 2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017) και το Π∆ 
39/2017 δύναται να υποβάλει προδικαστική προσφυγή ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών.  
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ και περιέχει τις νοµικές και πραγµατικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά της. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά 
απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου.  
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα, αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως,(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, 
πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού 
φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της 
προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύµβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν µπορεί να είναι 
κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν από τα 
έγγραφα της σύµβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της 
προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ.  
Εφόσον δεν έχει ασκηθεί εµπροθέσµως η προσφυγή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν.4412/2016 κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί εφόσον έχει υποβληθεί , κάθε προσφέρων θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους  της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε 
την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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 ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη 
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διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο 
που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης    
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της 
σχετικής σύµβασης . 
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. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται 
µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.  
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. 

4.4 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.36. 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.  
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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.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  
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 του αρµοδίου οργάνου .37  

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης38  

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 ∆ικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
 
5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  
5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου   θα γίνεται  τµηµατικά ανάλογα µε την παράδοση των ειδών, µε την έκδοση 
αντίστοιχων εξοφλητικών τιµολογίων. 
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. Toν Ανάδοχο βαρύνουν 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 σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201639 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').)  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος40  από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, 
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά  , σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1.1. της παρούσας . 
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 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός του 
αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 
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 
πρόστιµο41 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. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη 
της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων42   
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), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από 
την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο 
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών. 

Η παραγγελία για την παράδοση των ειδών θα δίνεται στους προµηθευτές δυο (2) ηµέρες τουλάχιστον πριν 
από την επιθυµητή ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών. Παραγγελία που θα δίνεται σε µικρότερο χρονικό 
διάστηµα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τους προµηθευτές να την εκτελέσουν χωρίς να 
αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στους χώρους (έδρες) των Νοµικών Προσώπων και του ∆ήµου, µε 
φροντίδα, δαπάνες και µεταφορικά µέσα του προµηθευτή. 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 
συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, 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 επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1643  σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
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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 (µακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 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. 
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 αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα 
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται εντός 
δεκαπέντε ηµερών από την κάθε παράδοση των υλικών (τµηµατική παράδοση). 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, 
µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του 
αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση 
του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της 
επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.44 

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

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 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται 

τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το 

όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 

μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 

προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου 

μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
44

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η 

οποία δεν έχει καταργηθεί. 

ΑΔΑ: 7ΞΤΓΩΡ6-ΚΡΛ



 

 

ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Έκθεση 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

        

     Ο ∆ήµος Εορδαίας  θα πρέπει   να προβεί στην προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης  προκειµένου 

να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του. Τα παραπάνω είδη καλύπτουν τόσο τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του ∆ήµου Εορδαίας όσο και τις γενικότερες ανάγκες των Νοµικών Προσώπων του, καθώς χρησιµοποιούνται 

για την εύρυθµη λειτουργία των  υπηρεσιών του ∆ήµου.  

Η συνολική δαπάνη της προµήθειας για το ∆ήµο Εορδαίας θα ανέλθει στο ποσό των 25.773,26 ευρώ µε το 

Φ.Π.Α, υπάρχουν δε εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του έτους 2017 και πιο συγκεκριµένα 

στον  Κ.Α. 10.6612.0000 πίστωση 11.000,00 ευρώ, στον ,ΚΑ 15.6612.0000 πίστωση 3.000,00 ευρώ, ΚΑ 

20.6612.0000 πίστωση 3.000,00 ευρώ, ΚΑ 30.6612.0000 πίστωση 3.000,00 ευρώ, ΚΑ 35.6612.0000 πίστωση 

2.000,00 ευρώ, ΚΑ 40.6612.0000 πίστωση 2.000,00 ευρώ και 50.6612.0000 πίστωση 2.000,00 ευρώ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που 

κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4257/2014),η προµήθεια 

λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών 

τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Συνεπώς, η προµήθεια των παραπάνω 

ειδών θα γίνει συγκεντρωτικά για το ∆ήµο και όλα τα νοµικά πρόσωπα αυτού, δια της παρούσας µελέτης, η 

οποία συντάχθηκε µε βάση τα έγγραφα, µε τα οποία τα νοµικά πρόσωπα γνωστοποίησαν τις ανάγκες τους στο 

∆ήµο. 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε :  

1. Το  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Το  Ν.3463/2006 , περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ Α΄114/08.06.2006). 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν. 

4. Την Π1 /358/99 (ΦΕΚ Β΄92/10-02-99 ) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις Π1/667/29-03-05 

(ΦΕΚ Β΄448/07-04-2005 ), Π1/2570/06-07-2007(ΦΕΚΒ΄1240/19-7-2007 ) & Π1/1732/23-07-2013 (ΦΕΚ 

Β΄1869/31-07-2005 )του Υπουργείου Ανάπτυξης µε τίτλο «Εξαίρεση προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε 

ανάδειξη χορηγητών – προµηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών» 

5. Κατ’ εφαρµογή του αρ 4 Ν 4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4257/2014),ο 

∆ήµος αποτελεί την αναθέτουσα αρχή για την ανάδειξη προµηθευτών, για τις ανάγκες του ίδιου και των 

Νοµικών   Προσώπων του.   

6 .Βάση των κατωτέρω αποφάσεων από τα Νοµικά Πρόσωπα : 

• Την υπ΄ αριθµ. 130/2016  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

• Την υπ΄ αριθµ. 20/2016 Απόφαση ∆.Σ. ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π 
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• Την υπ΄ αριθµ. 1/2016 Απόφαση Α΄θµιας  Σχολικής Επιτροπής.  

• Την υπ΄ αριθµ. 2/2016 Απόφαση Β΄θµιας  Σχολικής Επιτροπής.  

 

Ο Προϋπολογισµός επί της καθαρής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.24% ανά Νοµικό Πρόσωπο είναι: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ   20.784,89€ 
ΚΟΙ.ΠΑ.Π.  3.174,05€ 

Α΄ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.  21.249,80€ 

Β΄ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.  22.541,50€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)  67.750,24€ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

 
       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

TIMH 
ANA 
TEMAXIO 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ24%
) 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

1 
BINDER CLIPS  (41mm) (κουτί τεµ.12) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 100 1,50€ 150,00€ 

2 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ  23/12 
(cpv 30197110-0) ΚΟΥΤΙ 58 1,30€ 75,40€ 

3 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ  23/17 
(cpv 30197110-0) ΚΟΥΤΙ 23 2,30€ 52,90€ 

ΑΔΑ: 7ΞΤΓΩΡ6-ΚΡΛ



4 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ  23/8 
(cpv 30197110-0) ΚΟΥΤΙ 7 0,90€ 6,30€ 

5 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ (6/4) 
(cpv 30197110-0) ΚΟΥΤΙ 20 0,50€ 10,00€ 

6 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ RO-MA 
2000/64 (cpv 30197110-0) ΚΟΥΤΙ 200 0,40€ 80,00€ 

7 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ RO-
MA(24/6) (cpv 30197110-0) ΚΟΥΤΙ 128 0,38€ 48,64€ 

8 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ SKREBBA 
23/24 
(cpv 30197110-0) ΚΟΥΤΙ 9 1,95€ 17,55€ 

9 
ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ  
(cpv 30197321-2) ΤΕΜΑΧ 10 1,25€ 12,50€ 

10 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ   (µε σφουγγάρι)  
(cpv 30192920-6) ΤΕΜΑΧ 100 1,25€ 125,00€ 

11 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (ME διαλυτικό thinner )  
(cpv 30192920-6) TEMAX 91 1,10€ 100,10€ 

12 
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ11ΤΡΥΠΕΣΑ4Νο4(100ΤΕΜ.) 
(cpv 30192700-8) ΠΑΚΕΤΟ 200 3,40€ 680,00€ 

13 
ΚΛΑΣΕΡ Α3 8εκ.  
(cpv 22851000-0) ΤΕΜΑΧ 30 4,20€ 126,00€ 

14 
ΚΛΑΣΕΡ Α4 4/32 
(cpv 22851000-0) ΤΕΜΑΧ 200 1,53€ 306,00€ 

15 
ΚΛΑΣΕΡ Α4 8/32 
(cpv 22851000-0) ΤΕΜΑΧ 500 1,53€ 765,00€ 

16 
ΚΟΛΛΕΣ STICK 
(cpv 24910000-6) TEMAX 10 0,50€ 5,00€ 

17 
ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΠΑΚΕΤΟ 400 ΦΥΛ.) 
(cpv 22832000-1) ΠΑΚΕΤΑ 50 9,40€ 470,00€ 

18 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ(ΚΑΛΤΣΟ∆ΕΤΕΣ) 
(cpv 30192000-1) ΣΑΚΟΥΛ 10 6,20€ 62,00€ 

19 
ΜΑΡΚΟ∆ΟΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ 
(cpv 30192124-6) ΤΕΜΑΧ 50 0,90€ 45,00€ 

20 
ΜΑΡΚΟ∆ΟΡΟΙ ΜΠΛΕ  ΧΟΝΤΡΟΙ  
(cpv 30192124-6) ΤΕΜΑΧ 50 0,90€ 45,00€ 

21 
ΜΑΡΚΟ∆ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  
(cpv 30192125-3) ΤΕΜΑΧ 200 0,60€ 120,00€ 

22 
ΜΕΛΑΝΙ STAMP INK 24ml ΜΠΛΕ 
(cpv 30192110-5) ΤΕΜΑΧ 50 0,40€ 20,00€ 

23 
ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΛΑ(κουτί 12 τεµ.) 
(cpv 30192130-1) ΚΟΥΤΙ 100 0,35€ 35,00€ 

24 
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ  
(cpv 30199200-2) ΤΕΜΑΧ 200 0,25€ 50,00€ 

25 
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΥΡΑ Κ8 
(cpv 30193500-3) ΤΕΜΑΧ 200 1,55€ 310,00€ 

26 
ΞΥΣΤΡΕΣ 
 (cpv 30192133-2) ΤΕΜΑΧ 50 0,30€ 15,00€ 

27 
ΣΒΥΣΤΡΕΣ  
(cpv 30192100-2) ΤΕΜΑΧ 50 0,35€ 17,50€ 

28 
ΣΕΛΟΤΕΙΠ 2cm  
(cpv 30192700-8) ΤΕΜΑΧ 100 0,95€ 95,00€ 

29 
ΣΤΥΛΟ KOKKINO ΤΥΠΟΥ BIC(κουτί 50 τεµ.) 
(cpv 30192131-8) ΚΟΥΤΙ 50 12,80€ 640,00€ 

30 
ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΒΙC(κουτί 50 τεµ.) 
(cpv 30192131-8) ΚΟΥΤΙ 50 12,80€ 640,00€ 

31 
ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ Bic(κουτί 50 τεµ.) 
(cpv 30192131-8) ΚΟΥΤΙ 100 12,80€ 1.280,00€ 

32 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ  Νο7 (κουτι 25τεµ.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 50 1,10€ 55,00€ 

ΑΔΑ: 7ΞΤΓΩΡ6-ΚΡΛ



33 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο 4(κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 100 0,38€ 38,00€ 

34 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο 5(κουτι 50τε.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 100 0,45€ 45,00€ 

35 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο 3(κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 100 0,35€ 35,00€ 

36 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ  (ΤΥΠΟΥ Romeo 
Maestri 24/6) (cpv 30197320-5) ΤΕΜΑΧ 10 10,30€ 103,00€ 

37 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ  (ΤΥΠΟΥparva ro-ma 
64) 
(cpv 30197320-5) ΤΕΜΑΧ 30 5,20€ 156,00€ 

38 
ΤΑΜΠΟΝ Νο 1 (15Χ9) cm  
(cpv 30192111-2) ΤΕΜΑΧ 20 1,45€ 29,00€ 

39 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ(κουτί τεµ.100) 
(cpv 22853000-4) ΠΑΚΕΤΑ 100 16,00€ 1.600,00€ 

40 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  (16Χ23) ΚΟΥΤΙ 
500ΤΕΜ. 
 (cpv 30199230-1) ΚΟΥΤΙ 2 25,00€ 50,00€ 

41 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (33x23) ΚΟΥΤΙ 
500 ΤΕΜ.  
(cpv 30199230-1) ΚΟΥΤΙ 4 45,00€ 180,00€ 

42 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α3 ΚΟΥΤΙ 
500ΤΕΜ. 
 (cpv 30199230-1) ΚΟΥΤΙ 1 60,00€ 60,00€ 

43 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΙΚΡΟΙ (11Χ23) 
ΚΟΥΤΙ 500ΤΕΜ. 
 (cpv 30199230-1) ΚΟΥΤΙ 4 16,00€ 64,00€ 

44 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ  
(cpv 30199500-5) ΤΕΜΑΧ 100 1,10€ 110,00€ 

45 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Α4 (ΌΧΙ 
ΓΙΑΛΙΣΤΕΡΟΙ) 
(cpv 30199500-5) ΤΕΜΑΧ 600 0,60€ 360,00€ 

46 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 
(cpv 30197643-5) ΚΟΥΤΙ 50 32,00€ 1.600,00€ 

47 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 
(cpv 30197643-5) ΚΟΥΤΙ 600 16,00€ 9.600,00€ 

48 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  
(cpv 30199700-7) ΠΑΚΕΤΑ 150 1,20€ 180,00€ 

49 
ΡΟΛΛΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 
(cpv 30145100-8) ΤΕΜΑΧ 50 0,40€ 20,00€ 

50 
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΚΑΦΕ 
(cpv 44424200-0) ΤΕΜΑΧ 50 1,90€ 95,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ    
20.784,89
€ 

 ΦΠΑ 24%     4.988,37€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
25.773,26
€ 

 
 
 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΠΑΠ 
 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

TIMH 
ANA 
TEMAXIO 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ24%
) 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΑΔΑ: 7ΞΤΓΩΡ6-ΚΡΛ



1 
ΚΟΛΛΕΣ STICK 
(cpv 24910000-6) ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,50€ 15,00€ 

2 
ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ (µε οδηγό) 25 φύλλων 
(cpv 30197300-9) ΤΕΜΑΧΙΑ 5 2,30€ 11,50€ 

3 
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ11ΤΡΥΠΕΣΑ4Νο4(100ΤΕΜ.) 
(cpv 30193500-8) ΠΑΚΕΤΑ 10 3,40€ 34,00€ 

4 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ   (µε σφουγγάρι) 
(cpv 30192920-6) ΤΕΜΑΧΙΑ 45 1,25€ 56,25€ 

5 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ 
(cpv 30192920-6) ΤΕΜΑΧΙΑ 20 1,90€ 38,00€ 

6 
ΕΓΧΡΩΜΑ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ  
(cpv 30199200-2) ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,25€ 5,00€ 

7 
ΚΑΝΣΟΝ (∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 
(cpv 30199000-0) ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,60€ 30,00€ 

8 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΠΑΚ 12ΤΜ 
(cpv 30192124-6) ΠΑΚΕΤΑ 15 3,30€ 49,50€ 

9 

ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΚΙ (ΓΙΑ 
ΦΕΛΛΟΠΙΝΑΚΑ) ΚΟΥΤΙ  
(cpv 30195600-8) ΚΟΥΤΙ 10 1,10€ 11,00€ 

10 
ΚΛΑΣΕΡ Α4 4/32 (ΜΑΥΡΑ) 
(cpv 22851000-0) ΤΕΜΑΧΙΑ 40 1,53€ 61,20€ 

11 
ΚΛΑΣΕΡ Α4 8/32 (ΜΑΥΡΑ) 
(cpv 22851000-0) ΤΕΜΑΧΙΑ 40 1,53€ 61,20€ 

12 
ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΚΕΤΟ 400Φ 
(cpv 22832000-1) ΠΑΚΕΤΑ 10 9,40€ 94,00€ 

13 
ΚΟΠΙ∆Ι ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΛΟ 
(cpv 30197310-2) ΤΕΜΑΧΙΑ 4 0,40€ 1,60€ 

14 

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ (µπλοκ  
100 φύλλων διας.76χ76mm) 
(cpv 30199700-7) ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,60€ 12,00€ 

15 

ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΑΚΙΑ για παιδικό σταθµό 12 
λεπτοί 
(cpv 30192123-9) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 1,40€ 42,00€ 

16 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ 12 χονδροί 
(cpv 30192124-6) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 2,50€ 75,00€ 

17 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΙ ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟΙ 
(cpv 30192124-6) ΤΕΜΑΧΙΑ 40 0,90€ 36,00€ 

18 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΛΕΠΤΟΣ 
(cpv 30192124-6) ΤΕΜΑΧΙΑ 20 2,60€ 52,00€ 

19 
ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΛΑ(κουτί 12 τεµ.) 
(cpv 30192130-1) ΚΟΥΤΙ 60 0,35€ 21,00€ 

20 
ΞΥΣΤΡΕΣ  
(cpv 30192133-2) ΤΕΜΑΧΙΑ 10 0,30€ 3,00€ 

21 
ΠΙΝΕΖΕΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΚΟΥΤΙ 
(cpv 30197130-6) ΚΟΥΤΙ 10 0,50€ 5,00€ 

22 
ΣΒΗΣΤΡΕΣ 
(cpv 30192100-2) ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,35€ 7,00€ 

23 
ΣΕΛΟΤΕΪΠ 2cm 
(cpv 30192700-8) ΤΕΜΑΧΙΑ 46 0,95€ 43,70€ 

24 
ΣΤΥΛΟ ( TYΠΟΥ FABER CASTELL ) ΜΠΛΕ    
 (cpv 30192130-1) ΤΕΜΑΧΙΑ 10 1,20€ 12,00€ 

25 
ΣΤΥΛΟ (ΤΥΠΟΥ FABER CASTELL) ΚΟΚΚΙΝΟ  
(cpv 30192130-1) ΤΕΜΑΧΙΑ 2 1,20€ 2,40€ 

26 
ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ Bic  
(cpv 30192130-1) ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,35€ 35,00€ 

27 
ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΠΟΥ Bic   
(cpv 30192130-1) ΤΕΜΑΧΙΑ 2 1,20€ 2,40€ 

28 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο 5(κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 40 0,45€ 18,00€ 

ΑΔΑ: 7ΞΤΓΩΡ6-ΚΡΛ



29 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο 3(κουτι 50τε.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 30 0,35€ 10,50€ 

30 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο 4(κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 30 0,38€ 11,40€ 

31 

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (24/6) 
ΚΟΥΤΙ µικρά 
(cpv 30197110-0) ΚΟΥΤΙ 50 0,38€ 19,00€ 

32 
ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡ 64Νο µεγάλα κουτί 
(cpv 30197110-0) ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,40€ 24,00€ 

33 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (Νο 126) µεγάλο 
επιτραπέζιο 
(cpv 30197320-5) ΤΕΜΑΧΙΑ 1 16,50€ 16,50€ 

34 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ  (ΤΥΠΟΥparva ro-ma 
64) 
(cpv 30197320-5) ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5,20€ 52,00€ 

35 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ TYΠΟΥ PRIMULA 12 µεγάλο 
(cpv 30197320-5) ΤΕΜΑΧΙΑ 1 16,50€ 16,50€ 

36 
ΦΑΚΕΛΛΟΙ 11Χ23 ΠΑΚΕΤΟ 500ΤΜ 
(cpv 30199230-1) ΚΟΥΤΙ 2 16,00€ 32,00€ 

37 

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α4 πακέτου 
500 
(cpv 30199230-1) ΚΟΥΤΙ 30 45,00€ 1.350,00€ 

38 
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΥΡΑ Κ8 
(cpv 30193500-3) ΤΕΜΑΧΙΑ 20 1,85€ 37,00€ 

39 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Α4 (ΌΧΙ 
ΓΙΑΛΙΣΤΕΡΟΙ) 
(cpv 30199500-5) ΤΕΜΑΧΙΑ 120 0,60€ 72,00€ 

40 
ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
(cpv 30292500-0) ΤΕΜΑΧΙΑ 4 0,60€ 2,40€ 

41 
ΧΑΡΤΙ Α4 ΜΠΕΖ  160GR πακέτο 250φ 
(cpv 30197643-5) ΠΑΚΕΤΑ 5 9,20€ 46,00€ 

42 

ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Α3 φωτοαντιγραφικά 
500φ 
(cpv 30197643-5) ΚΟΥΤΙ 20 6,40€ 128,00€ 

43 

ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Α4 φωτογραφικά πακ 
500φ 
(cpv 30197643-5) ΚΟΥΤΙ 100 3,20€ 320,00€ 

44 
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 
(cpv 44424200-0) ΤΕΜΑΧΙΑ 65 2,80€ 182,00€ 

45 
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 
(cpv 44424200-0) ΤΕΜΑΧΙΑ 10 2,00€ 20,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ    3.174,05€ 

 ΦΠΑ 24%     761,77€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    3.935,82€ 
 
 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

TIMH ANA 
TEMAXIO 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ24%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 
ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΛΑ(κουτί 12 τεµ.) 
(cpv 30192130-1.) KOYTIA 

50 
0,35€ 

                    
17,50 €  

2 
ΣΒΥΣΤΡΕΣ  
(cpv 30192100-2) ΤΕΜΑΧ 

20 
0,35€ 

                      
7,00 €  

ΑΔΑ: 7ΞΤΓΩΡ6-ΚΡΛ



3 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο3(κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30197220-4) KOYTIA 

20 
0,35€ 

                      
7,00 €  

4 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο4(κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30197220-4) KOYTIA 

10 
0,38€ 

                      
3,80 €  

5 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο5(κουτι 50τε.) 
(cpv 30197220-4) KOYTIA 

10 
0,45€ 

                      
4,50 €  

6 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ   (µε σφουγγάρι) 
(cpv 30192920-6) ΤΕΜΑΧ 

40 
1,25€ 

                    
50,00 €  

7 

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ (µπλοκ  
100 φύλλων διας.76χ76mm) 
 (cpv 30199700-7) KOYTIA 

50 
0,60€ 

                    
30,00 €  

8 
ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ Bic(κουτί 50 τεµ.) 
(cpv 30192131-8) KOYTIA 

50 
12,80€ 

                  
640,00 €  

9 
ΥΓΡΕΣ ΚΟΛΛΕΣ 
(cpv 24910000-6) ΠΑΚΕΤΑ 

50 
2,00€ 

                  
100,00 €  

10 
ΠΙΝΕΖΕΣ 
(cpv 30197130-6) KOYTIA 

50 
0,50€ 

                    
25,00 €  

11 
ΦΑΚΕΛΟΙ A4 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ 
(cpv 30199500-5.) ΤΕΜΑΧ 

500            
0,60€    

                  
300,00 €  

12 
ΚΛΑΣΕΡ A4  8/32 
(cpv 22851000-0) ΤΕΜΑΧ 

100            
1,53€    

                  
153,00 €  

13 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  (16Χ23) ΚΟΥΤΙ 
500ΤΕΜ. 
(cpv 30199230-1) KOYTIA 

1          
25,00€    

                    
25,00 €  

14 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (33x23) ΚΟΥΤΙ 
500 ΤΕΜ 
(cpv 30199230-1) KOYTIA 

1          
45,00€    

                    
45,00 €  

15 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΙΚΡΟΙ (11Χ23) 
ΚΟΥΤΙ 500ΤΕΜ. 
(cpv 30199230-1) KOYTIA 

1          
16,00€    

                    
16,00 €  

16 
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 
 (cpv 30199200-2) TEMAX 

200            
0,25€    

                    
50,00 €  

17 
ΦΩΤ/ΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 
(cpv 30197643-5) ΚΟΥΤΙΑ 

200          
32,00€    

                
6.400,00 €  

18 
ΦΩΤ/ΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
(cpv 30197643-5) ΚΟΥΤΙΑ 

200          
16,00€    

                
3.200,00 €  

19 
ΧΑΡΑΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
(cpv 39292500-0) ΤΕΜ. 

40            
1,40€    

                    
56,00 €  

20 
ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 
(cpv 30145100-8) ΤΕΜ. 

50            
0,40€    

                    
20,00 €  

21 
ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4(5 ΠΑΚΕΤΑ) 
(cpv 30197643-5) ΚΟΥΤΕΣ 

600          
16,00€    

                
9.600,00 €  

22 
ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ 
(cpv 30197310-2) ΤΕΜΑΧ 

5            
1,00€    

                      
5,00 €  

23 
ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ Α4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ(160 gr) 
(cpv 30199700-7) ΤΕΜΑΧ 

150            
0,60€    

                    
90,00 €  

24 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ (∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 
(cpv 30192124-6) ΤΕΜΑΧ. 

300            
0,90€    

                  
270,00 €  

25 
ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ (11 τεµ. 500GR.) 
(cpv 37820000-2) ΚΟΥΤΙΑ  

10            
2,50€    

                    
25,00 €  

26 
ΚΟΛΑ ΣΤΙΚ 
(cpv 24910000-6.) ΤΕΜΑΧ. 

20            
0,50€    

                    
10,00 €  

27 
ΨΑΛΙ∆ΙΑ (σχολείου 12cm) 
(cpv 39241200-5) ΤΕΜΑΧ 

50            
2,00€    

                  
100,00 €  

 ΣΥΝΟΛΟ    21.249,80€ 

 ΦΠΑ 24%     5.099,95€ 

ΑΔΑ: 7ΞΤΓΩΡ6-ΚΡΛ



 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    26.349,75€ 
 
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
Σ Υ Ν 
Ο ΛΟ 

TIMH ANA 
TEMAXIO 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ24%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 
ΥΓΡΕΣ ΚΟΛΛΕΣ 
(cpv 24910000-6) ΠΑΚΕΤΑ 20 2,00 € 40,00 € 

2 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ   (µε σφουγγάρι) 
(cpv 30192920-6) ΤΕΜΑΧ 20 1,25 € 25,00 € 

3 
ΚΟΛΑ STIK  
(cpv 24910000-6) 

ΤΕΜΑΧ 
20 0,50 € 10,00 € 

4 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Ν23/12 
(cpv 30197110-0) 

ΚΟΥΤΙΑ 
50 1,30 € 65,00 € 

5 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Ν23/17 
(cpv 30197110-0) 

ΚΟΥΤΙΑ 
50 2,30 € 115,00 € 

6 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Ν24/6 
(cpv 30197110-0) 

ΚΟΥΤΙΑ 
50 0,38 € 19,00 € 

7 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Ν2000/64 
(cpv 30197110-0) 

ΚΟΥΤΙΑ 
50 0,40 € 20,00 € 

8 
ΣΒΥΣΤΡΕΣ  
(cpv 30192100-2) ΤΕΜΑΧ 20 0,35 € 7,00 € 

9 
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ11ΤΡΥΠΕΣΑ4Νο4(100ΤΕΜ.) 
(cpv 30192700-8) 

ΠΑΚΕΤΑ  
100 3,40 € 340,00 € 

10 
ΣΕΛΟΤΕΙΠ 2cm 
(cpv 30192700-8) 

ΤΕΜΑΧ 
30 0,95 € 28,50 € 

11 
ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ Α4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ(160 gr) 
(cpv 30199700-7) 

ΤΕΜΑΧ 
36 0,60 € 21,60 € 

12 
ΚΛΑΣΕΡ Α4 8*32 
(cpv 22851000-0) 

TEMAX 
150 1,53 € 229,50 € 

13 
ΜΕΛΑΝΙ STAMP INK 24ml ΜΠΛΕ 
(cpv 30192110-5) 

ΤΕΜΑΧ 
30 0,40 € 12,00 € 

14 
ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΛΑ(κουτί 12 τεµ.) 
(cpv 30192130-1) 

ΤΕΜΑΧ 
150 0,35 € 52,50 € 

15 
ΞΥΛΟΜΠΟΓΕΣ(κουτι 12τεµ.) 
(cpv 37822100-7) ΚΟΥΤΙΑ 40 3,80 € 152,00 € 

16 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΑ-ΑΑΑ) ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 
(cpv 31411000-0) 

ΤΕΜΑΧ 
80 3,85 € 308,00 € 

17 
ΞΥΣΤΡΕΣ 
(cpv 30192133-2) 

ΤΕΜΑΧ 
40 0,30 € 12,00 € 

18 
ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ(πακέτα 400 φύλλων) 
(cpv 22832000-1) 

ΚΟΥΤΙΑ 
300 9,40 € 2.820,00 € 

19 
ΠΙΝΕΖΕΣ 
(cpv 30197130-6) 

ΚΟΥΤΙΑ 
40 0,50 € 20,00 € 

20 
ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ Bic(κουτί 50 τεµ.) 
(cpv 30192131-8) 

ΚΟΥΤΙΑ 
30 12,80 € 384,00 € 

21 

ΣΤΥΛΟ KOKKINO ΤΥΠΟΥ BIC(κουτί 50 
τεµ.) 
(cpv 30192131-8) 

ΚΟΥΤΙΑ 
10 12,80 € 128,00 € 

22 
ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΒΙC(κουτί 50 τεµ.) 
(cpv 30192131-8) 

ΚΟΥΤΙΑ 
10 12,80 € 128,00 € 

23 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο3(κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 50 0,35 € 17,50 € 

24 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο4(κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 25 0,38 € 9,50 € 

25 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο5(κουτι 50τε.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 25 0,45 € 11,25 € 

ΑΔΑ: 7ΞΤΓΩΡ6-ΚΡΛ



26 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ  (ΤΥΠΟΥparva ro-ma 
64) 
(cpv 30197320-5) ΤΕΜΑΧ 50 5,20 € 260,00 € 

27 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ  (ΤΥΠΟΥ Romeo 
Maestri 24/6) 
(cpv 30197320-5) ΤΕΜΑΧ 50 10,30 € 515,00 € 

28 
ΤΑΙΝΙΑ  χαρτοταινία 
(cpv 44424200-0) 

ΤΕΜΑΧ 
30 1,90 € 57,00 € 

29 
ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ∆ΩΝ(15*9)cm No1 
(cpv 30192111-2) 

ΤΕΜΑΧ 
15 1,45 € 21,75 € 

30 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΙΚΡΟΙ 
(11Χ23) ΚΟΥΤΙ 500ΤΕΜ. 
(cpv 30199230-1) 

KOYTEΣ 
2 16,00 € 32,00 € 

31 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (33x23) ΚΟΥΤΙ 
500 ΤΕΜ 
(cpv 30199230-1) 

KOYTEΣ 
2 45,00 € 90,00 € 

32 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  (16Χ23) 
ΚΟΥΤΙ 500ΤΕΜ. 
(cpv 30199230-1) 

KOYTEΣ 
1 25,00 € 25,00 € 

33 
ΧΑΡΑΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
(cpv 39292500-0) ΤΕΜΑΧ 41 1,40 € 57,40 € 

34 
ΧΑΡΤΙ Α4 
(cpv 30197643-5) 

KOYTEΣ 
800 16,00 € 12.800,00 € 

35 
ΦΩΤ/ΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
(cpv 30197643-5) 

KOYTEΣ 
30 16,00 € 480,00 € 

36 
ΧΑΡΤΙ  Α3 
(cpv 30197643-5) 

ΚΟΥΤΕΣ 
100 32,00 € 3.200,00 € 

37 
ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ 
(cpv 30197310-2) ΤΕΜΑΧ 20 0,40 € 8,00 € 

38 
ΨΑΛΙ∆ΙΑ (σχολείου 12cm) 
(cpv 39241200-5) 

ΤΕΜΑΧ 
10 2,00 € 20,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ    22.541,50€ 

 ΦΠΑ 24%     5.409,96€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    27.951,46€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

ΑΔΑ: 7ΞΤΓΩΡ6-ΚΡΛ



 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

Α/Α ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Κ.Α. ∆ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ 
Φ.Π.Α. 

1 ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  20.784,89€ 
2 ΚΟΙ.ΠΑ.Π  3.174,05€ 
3 Α΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 21.249,80€ 

4 B΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 22.541,50€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ 
Φ.Π.Α. 24% 

 67.750,24€ 

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

 
ΕΡΓΟ: « Προµήθεια αναλωσίµων  ειδών  
Γραφικής ύλης  για τις ανάγκες του ∆ήµου και 
των Νοµικών Προσώπων του  » 
 
 
                                                        
                    

ΑΔΑ: 7ΞΤΓΩΡ6-ΚΡΛ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγµατα Έντυπα Οικονοµικών Προσφορών 

1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

TIMH 
ANA 
TEMAXIO 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ24%
) 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

1 
BINDER CLIPS  (41mm) (κουτί τεµ.12) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 100   

2 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ  23/12 
(cpv 30197110-0) ΚΟΥΤΙ 58   

3 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ  23/17 
(cpv 30197110-0) ΚΟΥΤΙ 23   

4 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ  23/8 
(cpv 30197110-0) ΚΟΥΤΙ 7   

5 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ (6/4) 
(cpv 30197110-0) ΚΟΥΤΙ 20   

6 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ RO-MA 
2000/64 (cpv 30197110-0) ΚΟΥΤΙ 200   

7 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ RO-
MA(24/6) (cpv 30197110-0) ΚΟΥΤΙ 128   

8 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ SKREBBA 
23/24 
(cpv 30197110-0) ΚΟΥΤΙ 9   

9 
ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ  
(cpv 30197321-2) ΤΕΜΑΧ 10   

10 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ   (µε σφουγγάρι)  
(cpv 30192920-6) ΤΕΜΑΧ 100   

11 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (ME διαλυτικό thinner )  
(cpv 30192920-6) TEMAX 91   

12 
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ11ΤΡΥΠΕΣΑ4Νο4(100ΤΕΜ.) 
(cpv 30192700-8) ΠΑΚΕΤΟ 200   

13 
ΚΛΑΣΕΡ Α3 8εκ.  
(cpv 22851000-0) ΤΕΜΑΧ 30   

14 
ΚΛΑΣΕΡ Α4 4/32 
(cpv 22851000-0) ΤΕΜΑΧ 200   

15 
ΚΛΑΣΕΡ Α4 8/32 
(cpv 22851000-0) ΤΕΜΑΧ 500   

16 
ΚΟΛΛΕΣ STICK 
(cpv 24910000-6) TEMAX 10   

17 
ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΠΑΚΕΤΟ 400 ΦΥΛ.) 
(cpv 22832000-1) ΠΑΚΕΤΑ 50   

18 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ(ΚΑΛΤΣΟ∆ΕΤΕΣ) 
(cpv 30192000-1) ΣΑΚΟΥΛ 10   

19 
ΜΑΡΚΟ∆ΟΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ 
(cpv 30192124-6) ΤΕΜΑΧ 50   

20 
ΜΑΡΚΟ∆ΟΡΟΙ ΜΠΛΕ  ΧΟΝΤΡΟΙ  
(cpv 30192124-6) ΤΕΜΑΧ 50   

21 
ΜΑΡΚΟ∆ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  
(cpv 30192125-3) ΤΕΜΑΧ 200   

22 
ΜΕΛΑΝΙ STAMP INK 24ml ΜΠΛΕ 
(cpv 30192110-5) ΤΕΜΑΧ 50   

23 
ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΛΑ(κουτί 12 τεµ.) 
(cpv 30192130-1) ΚΟΥΤΙ 100   

24 
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ  
(cpv 30199200-2) ΤΕΜΑΧ 200   

ΑΔΑ: 7ΞΤΓΩΡ6-ΚΡΛ



25 
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΥΡΑ Κ8 
(cpv 30193500-3) ΤΕΜΑΧ 200   

26 
ΞΥΣΤΡΕΣ 
 (cpv 30192133-2) ΤΕΜΑΧ 50   

27 
ΣΒΥΣΤΡΕΣ  
(cpv 30192100-2) ΤΕΜΑΧ 50   

28 
ΣΕΛΟΤΕΙΠ 2cm  
(cpv 30192700-8) ΤΕΜΑΧ 100   

29 
ΣΤΥΛΟ KOKKINO ΤΥΠΟΥ BIC(κουτί 50 τεµ.) 
(cpv 30192131-8) ΚΟΥΤΙ 50   

30 
ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΒΙC(κουτί 50 τεµ.) 
(cpv 30192131-8) ΚΟΥΤΙ 50   

31 
ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ Bic(κουτί 50 τεµ.) 
(cpv 30192131-8) ΚΟΥΤΙ 100   

32 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ  Νο7 (κουτι 25τεµ.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 50   

33 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο 4(κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 100   

34 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο 5(κουτι 50τε.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 100   

35 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο 3(κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 100   

36 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ  (ΤΥΠΟΥ Romeo 
Maestri 24/6) (cpv 30197320-5) ΤΕΜΑΧ 10   

37 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ  (ΤΥΠΟΥparva ro-ma 
64) 
(cpv 30197320-5) ΤΕΜΑΧ 30   

38 
ΤΑΜΠΟΝ Νο 1 (15Χ9) cm  
(cpv 30192111-2) ΤΕΜΑΧ 20   

39 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ(κουτί τεµ.100) 
(cpv 22853000-4) ΠΑΚΕΤΑ 100   

40 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  (16Χ23) ΚΟΥΤΙ 
500ΤΕΜ. 
 (cpv 30199230-1) ΚΟΥΤΙ 2   

41 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (33x23) ΚΟΥΤΙ 
500 ΤΕΜ.  
(cpv 30199230-1) ΚΟΥΤΙ 4   

42 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α3 ΚΟΥΤΙ 
500ΤΕΜ. 
 (cpv 30199230-1) ΚΟΥΤΙ 1   

43 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΙΚΡΟΙ (11Χ23) 
ΚΟΥΤΙ 500ΤΕΜ. 
 (cpv 30199230-1) ΚΟΥΤΙ 4   

44 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ  
(cpv 30199500-5) ΤΕΜΑΧ 100   

45 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Α4 (ΌΧΙ 
ΓΙΑΛΙΣΤΕΡΟΙ) 
(cpv 30199500-5) ΤΕΜΑΧ 600   

46 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 
(cpv 30197643-5) ΚΟΥΤΙ 50   

47 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 
(cpv 30197643-5) ΚΟΥΤΙ 600   

48 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  
(cpv 30199700-7) ΠΑΚΕΤΑ 150   

49 
ΡΟΛΛΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 
(cpv 30145100-8) ΤΕΜΑΧ 50   

50 
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΚΑΦΕ 
(cpv 44424200-0) ΤΕΜΑΧ 50   

ΑΔΑ: 7ΞΤΓΩΡ6-ΚΡΛ



 ΣΥΝΟΛΟ     

 ΦΠΑ 24%      

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     
 
 
2.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΠΑΠ 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

TIMH 
ANA 
TEMAXIO 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ24%
) 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

1 
ΚΟΛΛΕΣ STICK 
(cpv 24910000-6) ΤΕΜΑΧΙΑ 30   

2 
ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ (µε οδηγό) 25 φύλλων 
(cpv 30197300-9) ΤΕΜΑΧΙΑ 5   

3 
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ11ΤΡΥΠΕΣΑ4Νο4(100ΤΕΜ.) 
(cpv 30193500-8) ΠΑΚΕΤΑ 10   

4 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ   (µε σφουγγάρι) 
(cpv 30192920-6) ΤΕΜΑΧΙΑ 45   

5 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ 
(cpv 30192920-6) ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

6 
ΕΓΧΡΩΜΑ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ  
(cpv 30199200-2) ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

7 
ΚΑΝΣΟΝ (∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 
(cpv 30199000-0) ΤΕΜΑΧΙΑ 50   

8 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΠΑΚ 12ΤΜ 
(cpv 30192124-6) ΠΑΚΕΤΑ 15   

9 

ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΚΙ (ΓΙΑ 
ΦΕΛΛΟΠΙΝΑΚΑ) ΚΟΥΤΙ  
(cpv 30195600-8) ΚΟΥΤΙ 10   

10 
ΚΛΑΣΕΡ Α4 4/32 (ΜΑΥΡΑ) 
(cpv 22851000-0) ΤΕΜΑΧΙΑ 40   

11 
ΚΛΑΣΕΡ Α4 8/32 (ΜΑΥΡΑ) 
(cpv 22851000-0) ΤΕΜΑΧΙΑ 40   

12 
ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΚΕΤΟ 400Φ 
(cpv 22832000-1) ΠΑΚΕΤΑ 10   

13 
ΚΟΠΙ∆Ι ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΛΟ 
(cpv 30197310-2) ΤΕΜΑΧΙΑ 4   

14 

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ (µπλοκ  
100 φύλλων διας.76χ76mm) 
(cpv 30199700-7) ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

15 

ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΑΚΙΑ για παιδικό σταθµό 12 
λεπτοί 
(cpv 30192123-9) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30   

16 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ 12 χονδροί 
(cpv 30192124-6) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30   

17 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΙ ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟΙ 
(cpv 30192124-6) ΤΕΜΑΧΙΑ 40   

18 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΛΕΠΤΟΣ 
(cpv 30192124-6) ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

19 
ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΛΑ(κουτί 12 τεµ.) 
(cpv 30192130-1) ΚΟΥΤΙ 60   

20 
ΞΥΣΤΡΕΣ  
(cpv 30192133-2) ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

ΑΔΑ: 7ΞΤΓΩΡ6-ΚΡΛ



21 
ΠΙΝΕΖΕΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΚΟΥΤΙ 
(cpv 30197130-6) ΚΟΥΤΙ 10   

22 
ΣΒΗΣΤΡΕΣ 
(cpv 30192100-2) ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

23 
ΣΕΛΟΤΕΪΠ 2cm 
(cpv 30192700-8) ΤΕΜΑΧΙΑ 46   

24 
ΣΤΥΛΟ ( TYΠΟΥ FABER CASTELL ) ΜΠΛΕ    
 (cpv 30192130-1) ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

25 
ΣΤΥΛΟ (ΤΥΠΟΥ FABER CASTELL) ΚΟΚΚΙΝΟ  
(cpv 30192130-1) ΤΕΜΑΧΙΑ 2   

26 
ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ Bic( κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30192130-1) ΚΟΥΤΙ 100   

27 
ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΠΟΥ Bic (κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30192130-1) ΚΟΥΤΙ 2   

28 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο 5(κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 40   

29 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο 3(κουτι 50τε.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 30   

30 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο 4(κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 30   

31 

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (24/6) 
ΚΟΥΤΙ µικρά 
(cpv 30197110-0) ΚΟΥΤΙ 50   

32 
ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡ 64Νο µεγάλα κουτί 
(cpv 30197110-0) ΤΕΜΑΧΙΑ 60   

33 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (Νο 126) µεγάλο 
επιτραπέζιο 
(cpv 30197320-5) ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

34 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ  (ΤΥΠΟΥparva ro-ma 
64) 
(cpv 30197320-5) ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

35 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ TYΠΟΥ PRIMULA 12 µεγάλο 
(cpv 30197320-5) ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

36 
ΦΑΚΕΛΛΟΙ 11Χ23 ΠΑΚΕΤΟ 500ΤΜ 
(cpv 30199230-1) ΚΟΥΤΙ 2   

37 

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α4 πακέτου 
500 
(cpv 30199230-1) ΚΟΥΤΙ 30   

38 
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΥΡΑ Κ8 
(cpv 30193500-3) ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

39 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Α4 (ΌΧΙ 
ΓΙΑΛΙΣΤΕΡΟΙ) 
(cpv 30199500-5) ΤΕΜΑΧΙΑ 120   

40 
ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
(cpv 30292500-0) ΤΕΜΑΧΙΑ 4   

41 
ΧΑΡΤΙ Α4 ΜΠΕΖ  160GR πακέτο 250φ 
(cpv 30197643-5) ΠΑΚΕΤΑ 5   

42 

ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Α3 φωτοαντιγραφικά 
500φ 
(cpv 30197643-5) ΚΟΥΤΙ 20   

43 

ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Α4 φωτογραφικά πακ 
500φ 
(cpv 30197643-5) ΚΟΥΤΙ 100   

44 
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 
(cpv 44424200-0) ΤΕΜΑΧΙΑ 65   

45 
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 
(cpv 44424200-0) ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

 ΣΥΝΟΛΟ     

ΑΔΑ: 7ΞΤΓΩΡ6-ΚΡΛ



 ΦΠΑ 24%      

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     
 

 
3.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

TIMH ANA 
TEMAXIO 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ24%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 
ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΛΑ(κουτί 12 τεµ.) 
(cpv 30192130-1.) KOYTIA 

50 
  

2 
ΣΒΥΣΤΡΕΣ  
(cpv 30192100-2) ΤΕΜΑΧ 

20 
  

3 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο3(κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30197220-4) KOYTIA 

20 
  

4 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο4(κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30197220-4) KOYTIA 

10 
  

5 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο5(κουτι 50τε.) 
(cpv 30197220-4) KOYTIA 

10 
  

6 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ   (µε σφουγγάρι) 
(cpv 30192920-6) ΤΕΜΑΧ 

40 
  

7 

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ (µπλοκ  
100 φύλλων διας.76χ76mm) 
 (cpv 30199700-7) KOYTIA 

50 
  

8 
ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ Bic(κουτί 50 τεµ.) 
(cpv 30192131-8) KOYTIA 

50 
  

9 
ΥΓΡΕΣ ΚΟΛΛΕΣ 
(cpv 24910000-6) ΠΑΚΕΤΑ 

50 
  

10 
ΠΙΝΕΖΕΣ 
(cpv 30197130-6) KOYTIA 

50 
  

11 
ΦΑΚΕΛΟΙ A4 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ 
(cpv 30199500-5.) ΤΕΜΑΧ 

500 
  

12 
ΚΛΑΣΕΡ A4  8/32 
(cpv 22851000-0) ΤΕΜΑΧ 

100 
  

13 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  (16Χ23) ΚΟΥΤΙ 
500ΤΕΜ. 
(cpv 30199230-1) KOYTIA 

1 
  

14 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (33x23) ΚΟΥΤΙ 
500 ΤΕΜ 
(cpv 30199230-1) KOYTIA 

1 
  

15 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΙΚΡΟΙ (11Χ23) 
ΚΟΥΤΙ 500ΤΕΜ. 
(cpv 30199230-1) KOYTIA 

1 
  

16 
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 
 (cpv 30199200-2) TEMAX 

200 
  

17 
ΦΩΤ/ΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 
(cpv 30197643-5) ΚΟΥΤΙΑ 

200 
  

18 
ΦΩΤ/ΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
(cpv 30197643-5) ΚΟΥΤΙΑ 

200 
  

19 
ΧΑΡΑΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
(cpv 39292500-0) ΤΕΜ. 

40 
  

20 
ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 
(cpv 30145100-8) ΤΕΜ. 

50 
  

21 
ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4(5 ΠΑΚΕΤΑ) 
(cpv 30197643-5) ΚΟΥΤΕΣ 

600 
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22 
ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ 
(cpv 30197310-2) ΤΕΜΑΧ 

5 
  

23 
ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ Α4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ(160 gr) 
(cpv 30199700-7) ΤΕΜΑΧ 

150 
  

24 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ (∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 
(cpv 30192124-6) ΤΕΜΑΧ. 

300 
  

25 
ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ (11 τεµ. 500GR.) 
(cpv 37820000-2) ΚΟΥΤΙΑ  

10 
  

26 
ΚΟΛΑ ΣΤΙΚ 
(cpv 24910000-6.) ΤΕΜΑΧ. 

20 
  

27 
ΨΑΛΙ∆ΙΑ (σχολείου 12cm) 
(cpv 39241200-5) ΤΕΜΑΧ 

50 
  

 ΣΥΝΟΛΟ  
 

  

 ΦΠΑ 24%   
 

  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     
 

 
 
4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΣΥΝΟΛ
Ο 

TIMH ANA 
TEMAXIO 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ24%
) 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

1 
ΥΓΡΕΣ ΚΟΛΛΕΣ 
(cpv 24910000-6) ΠΑΚΕΤΑ 20   

2 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ   (µε σφουγγάρι) 
(cpv 30192920-6) ΤΕΜΑΧ 20   

3 
ΚΟΛΑ STIK  
(cpv 24910000-6) 

ΤΕΜΑΧ 
20   

4 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Ν23/12 
(cpv 30197110-0) 

ΚΟΥΤΙΑ 
50   

5 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Ν23/17 
(cpv 30197110-0) 

ΚΟΥΤΙΑ 
50   

6 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Ν24/6 
(cpv 30197110-0) 

ΚΟΥΤΙΑ 
50   

7 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Ν2000/64 
(cpv 30197110-0) 

ΚΟΥΤΙΑ 
50   

8 
ΣΒΥΣΤΡΕΣ  
(cpv 30192100-2) ΤΕΜΑΧ 20   

9 
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ11ΤΡΥΠΕΣΑ4Νο4(100ΤΕΜ.) 
(cpv 30192700-8) 

ΠΑΚΕΤΑ  
100   

10 
ΣΕΛΟΤΕΙΠ 2cm 
(cpv 30192700-8) 

ΤΕΜΑΧ 
30   

11 
ΧΑΡΤΟΝΑΚΙΑ Α4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ(160 gr) 
(cpv 30199700-7) 

ΤΕΜΑΧ 
36   

12 
ΚΛΑΣΕΡ Α4 8*32 
(cpv 22851000-0) 

TEMAX 
150   

13 
ΜΕΛΑΝΙ STAMP INK 24ml ΜΠΛΕ 
(cpv 30192110-5) 

ΤΕΜΑΧ 
30   

14 
ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΛΑ(κουτί 12 τεµ.) 
(cpv 30192130-1) 

ΤΕΜΑΧ 
150   

15 
ΞΥΛΟΜΠΟΓΕΣ(κουτι 12τεµ.) 
(cpv 37822100-7) ΚΟΥΤΙΑ 40   
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16 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΑ-ΑΑΑ) ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 
(cpv 31411000-0) 

ΤΕΜΑΧ 
80   

17 
ΞΥΣΤΡΕΣ 
(cpv 30192133-2) 

ΤΕΜΑΧ 
40   

18 
ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ(πακέτα 400 φύλλων) 
(cpv 22832000-1) 

ΚΟΥΤΙΑ 
300   

19 
ΠΙΝΕΖΕΣ 
(cpv 30197130-6) 

ΚΟΥΤΙΑ 
40   

20 
ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ Bic(κουτί 50 τεµ.) 
(cpv 30192131-8) 

ΚΟΥΤΙΑ 
30   

21 

ΣΤΥΛΟ KOKKINO ΤΥΠΟΥ BIC(κουτί 50 
τεµ.) 
(cpv 30192131-8) 

ΚΟΥΤΙΑ 
10   

22 
ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΒΙC(κουτί 50 τεµ.) 
(cpv 30192131-8) 

ΚΟΥΤΙΑ 
10   

23 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο3(κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 50   

24 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο4(κουτι 50 τεµ.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 25   

25 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο5(κουτι 50τε.) 
(cpv 30197220-4) ΚΟΥΤΙ 25   

26 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ  (ΤΥΠΟΥparva ro-ma 
64) 
(cpv 30197320-5) ΤΕΜΑΧ 50   

27 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ  (ΤΥΠΟΥ Romeo 
Maestri 24/6) 
(cpv 30197320-5) ΤΕΜΑΧ 50   

28 
ΤΑΙΝΙΑ  χαρτοταινία 
(cpv 44424200-0) 

ΤΕΜΑΧ 
30   

29 
ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ∆ΩΝ(15*9)cm No1 
(cpv 30192111-2) 

ΤΕΜΑΧ 
15   

30 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΙΚΡΟΙ 
(11Χ23) ΚΟΥΤΙ 500ΤΕΜ. 
(cpv 30199230-1) 

KOYTEΣ 
2   

31 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (33x23) ΚΟΥΤΙ 
500 ΤΕΜ 
(cpv 30199230-1) 

KOYTEΣ 
2   

32 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  (16Χ23) 
ΚΟΥΤΙ 500ΤΕΜ. 
(cpv 30199230-1) 

KOYTEΣ 
1   

33 
ΧΑΡΑΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
(cpv 39292500-0) ΤΕΜΑΧ 41   

34 
ΧΑΡΤΙ Α4 
(cpv 30197643-5) 

KOYTEΣ 
800   

35 
ΦΩΤ/ΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
(cpv 30197643-5) 

KOYTEΣ 
30   

36 
ΧΑΡΤΙ  Α3 
(cpv 30197643-5) 

ΚΟΥΤΕΣ 
100   

37 
ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ 
(cpv 30197310-2) ΤΕΜΑΧ 20   

38 
ΨΑΛΙ∆ΙΑ (σχολείου 12cm) 
(cpv 39241200-5) 

ΤΕΜΑΧ 
10   

 ΣΥΝΟΛΟ     

 ΦΠΑ 24%      

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     
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                           ΕΝΤΥΠΟ  
            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 
 Α/Α     ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
   ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

   1 ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ    
   2 ΚΟΙ.ΠΑ.Π    
   3  Α΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
   

   4  Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

   

 ΣΥΝΟΛΟ    
 Φ.Π.Α.  24%    
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
 
 
 
 
 
 
        
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –  Συγγραφή Υποχρεώσεων   
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο της προµήθειας 
         Στη Συγγραφή Υποχρεώσεων περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασµό µε 
τους λοιπούς όρους της συµβάσεως θα γίνει η προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης  : α) για τον ∆ήµο 
Εορδαίας , β) για το ΚΟΙ.Π.Α.Π  του ∆ήµου Εορδαίας , γ) για την Σχολική Επιτροπή Α΄θµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Εορδαίας και δ) για την Σχολική Επιτροπή Β΄θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Εορδαίας 

         Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 67.750,24 €, µε επί πλέον δαπάνη 
Φ.Π.Α. 24% το ποσόν των 16.260,05€, δηλαδή η συνολική απαιτούµενη πίστωση  ανέρχεται στο ποσόν 
των 84.010,29€, και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό  

• του ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ , ποσό 25.773,26€ 
• του ΚΟΙ.ΠΑ.Π. ,       ποσό   3.935,82€  
• της Α΄ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , ποσό  26.349,75€ 
• της Β΄ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  , ποσό  27.951,46€ 

 
         
Άρθρο 2ο – ∆ιατάξεις που ισχύουν. 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
α)Του Ν.4412/2016 ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
β)Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) µε τίτλο «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
γ) Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης 
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) 
ε) Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
∆ιατάξεις». 
Στ)Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 
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ζ) Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30.09.2010 τεύχος Α') «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 
συµβάσεων» και έως την ηµεροµηνία παύσεως ισχύος του . 
 
Άρθρο 3ο – Συµβατικά τεύχη 
         Τα Συµβατικά στοιχεία της συµβάσεως αυτής στην οποία προσαρτώνται είναι κατά σειρά ισχύος τα 
ακόλουθα: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού  
2. Το τιµολόγιο προσφοράς  
3. Ο προϋπολογισµός προσφοράς 
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  
5. Τα τεχνικά στοιχεία προσφοράς (προδιαγραφές) 

 
Άρθρο 4ο – Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό   ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε 
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής επί του συνόλου της προσφοράς ή ανά νοµικό 
πρόσωπο ξεχωριστά. 
Άρθρο 5ο – Σύµβαση 
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 
καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαµηλότερη 
τιµή. Η απόφαση κατακύρωσης, θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα επί αποδείξει. 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφαση κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης προδικαστικών προσφυγών του Ν.3886/2010, 
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος της κάθε προµήθειας, µετά την κατά τον νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να 
προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, έπειτα από πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, για την υπογραφή 
του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για 
να υπογράψει τη σύµβαση µε τα επί µέρους Νοµικά Πρόσωπα ή/και το ∆ήµο και να καταθέσει την κατά το 
άρθρο 7 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
Ο συµβατικός χρόνος της προµήθειας αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι της απορροφήσεως 
όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισµού, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και µέχρι την 
ανάδειξη νέου µειοδότη . 
ΑΡΘΡΟ 6° Τιµές – τρόπος πληρωµής 
1.  Οι τιµές µονάδας των ειδών είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και για 
κανένα λόγω δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Η πληρωµή θα γίνεται µε εντάλµατα που θα εκδίδονται µετά από 
κάθε παραλαβή των ειδών από την αρµόδια επιτροπή. 
Οι προσφερόµενες τιµές για τα είδη θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνουν τη συσκευασία τους, τη 
µεταφορά και την παράδοση τους στο ∆ήµου. 
Άρθρο 7ο – Εγγυήσεις 
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική  Επιστολή Συµµετοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/16 της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει, σε ευρώ, ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης  µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, κάθε νοµικού προσώπου για την οποία καταθέτει προσφορά.  
Στην περίπτωση που ο συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για ένα  ή περισσότερα νοµικά 
πρόσωπα, τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της 
προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
για ποσό ίσο µε το 5% επί της  συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  Η εγγύηση θα επιστραφεί µετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προµήθειας. 
Άρθρο 8ο – Χρόνος παράδοσης  
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών. 
Η παραγγελία για την παράδοση των ειδών θα δίνεται στους προµηθευτές δυο (2) ηµέρες τουλάχιστον πριν 
από την επιθυµητή ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών. Παραγγελία που θα δίνεται σε µικρότερο χρονικό 
διάστηµα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τους προµηθευτές να την εκτελέσουν χωρίς να 
αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στους χώρους (έδρες) των Νοµικών Προσώπων και του ∆ήµου, µε 
φροντίδα, δαπάνες και µεταφορικά µέσα του προµηθευτή. 
Άρθρο 9ο – Έκπτωση αναδόχου 
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Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας ή ο 
ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016. 
Άρθρο 10ο – Πληµµελής κατασκευή 
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των ειδών δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν 
ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτά, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
Άρθρο 11ο – Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα 
ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον ∆ήµο. 
 
Άρθρο 12ο – Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και εντός του 
χρόνου που ορίζεται µε το άρθρο 209 του Ν.4412/2016. 
Άρθρο 13ο - Αρχές εφαρµοζόµενες στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί 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'.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –  ΤΕΥ∆   

 

[Για συµβάσεις κάτω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση µε 
βάση την τυποποιηµένη υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.∆. που διατίθεται σε επεξεργάσιµη µορφή στην 
ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr,, η οποία θα ανταποκρίνεται: α] στις 
καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή, µε βάση τα έγγραφα της 
σύµβασης, µπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν 
καθοριστεί µε τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόµενο του αρχείου είτε ενσωµατώνεται στο κείµενο της 
διακήρυξης, είτε ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραµµένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο µέρος 
αυτής. Η ως άνω δήλωση αναρτάται και σε επεξεργάσιµη µορφή προκειµένου να συντάξουν οι οικονοµικοί 
φορείς τη σχετική απάντηση τους.] 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  120/2017. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σάββας Ζαµανίδης 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κοκκινιδης Γεωργιος 
Καϊδης Αποστολος 
Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
Τσοκτουριδης Ιωαννης 
Μιχος Κων/νος 
Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
Μπιγγας Στέφανος 
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