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Ελληνική Δημοκρατία                                    Bούλα,  31/1/2017 
Νομός Αττικής              Aρ. Πρωτ. : 3281 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   4ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 Αρ.Πράξης    :   4 
 Αρ. Απόφασης   : 18 
 

Στη Βούλα την 31η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. Πρωτ. 3000/27-1-2017, πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα 
με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010.  

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
ήταν: 

ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΔΑΒΑΚΗΣ                      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Απών 

3. ΧΡΗΣΤΟΣ    ΒΑΔΑΣΗΣ                        ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  

4. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ           ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  

5. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ                       ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απούσα 

6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ                  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  

7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ                         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  

8. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ                      ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 

9. ΜΑΡΙΑ  ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ                                             ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απούσα 

    

1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ*                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών Απών 

2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ                   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

3. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

 

*Την κα Μαρία Μπραϊμνιώτη αναπληρώνει νόμιμα ο  κ. Κωνσταντίνος Σφέτσας 
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Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως το άρθρο 75 του Ν. 
3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική 
Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση α) της προμήθειας, β) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. 1/2017 μελέτης, γ) 
διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης ποσού 60.000,00€ και δ) έγκριση των τευχών της διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών 
ειδών γραφείου, τόνερ, μελανιών και αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα 
μηχανήματα» 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής το με αρ. πρωτ. 2940/27-1-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο αναφέρει τα εξής: 

  

 « Παρακαλούμε, όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  λόγω αρμοδιότητας βάσει  του  άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-
2010 ) προκειμένου : 

1. Την έγκριση ή μη της προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών 
ειδών γραφείου, τόνερ, μελανιών για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα με 
συνοπτικό διαγωνισμό. 

2. Να εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση πίστωσης   για την εκτέλεση της ανωτέρω 
προμήθειας , η οποία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2017 θα βαρύνει τους  Κ.Α: 

 
Κ.Α  ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΠΑΥ 

10-
6613.029 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

30.000,00€ Α-306 

10-
6613.030 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ & ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

30.000,00€ Α-307 

 

3. Να εγκρίνει  την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με 
την υπ΄αριθ. 1/2017 μελέτη  της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία υποβάλλεται συνημμένα. 

                   
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, αφού 
δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ , σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του 4412/2016.   

 
                                                                                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  

                                                                                                                              ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» 
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  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 

1.- Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών 
2.- Τη με αριθμ. πρωτ. 103435/37678/18-01-2017 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ. 570/2016 απόφαση 
του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το οικ. Έτος 
2017» 
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του 4412/2016  
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
           

            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 

1) Εγκρίνει την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου, 
τόνερ, μελανιών για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα  

2) Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσής της με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του 4412/2016 δεδομένου ότι δεν υπερβαίνει το ποσό των 
60.000 € χωρίς ΦΠΑ 

3) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 1/2017 μελέτης, της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών 

4) Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης, για τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε 
συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, 
γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου, τόνερ, μελανιών για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και 
άλλα μηχανήματα 

5) Εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 60.000,00€,  για την 
εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, η οποία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2017 και  
βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α: 

 
Κ.Α  ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΠΑΥ 

10-
6613.029 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

30.000,00€ Α-306 

10-
6613.030 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ & ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

30.000,00€ Α-307 

 

Η προμήθεια  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, αφού δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 116 
και 117 του 4412/2016.   

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει οριστεί με τη με αριθ. 16/2017  απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής «περί συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαγωνισμών»  
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 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  18/2017  

 

 Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

 

   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
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Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΊΟΥ, 
ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ, 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

CPV 30192700-8 , 30197643-5 , 30125110-5 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 59.989,87 € (με ΦΠΑ 24%) 

48.378,93 € (χωρίς ΦΠΑ 24% 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον 
προϋπολογισμό του Δήμου στους Κ.Α.: 

 10-6613.029 , 10-6613.030 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3281 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/1/2017 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Δευτέρα 20/2/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δευτέρα 20/2/2017 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δημοτικό Κατάστημα Βούλας 

Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δώδεκα (12) μήνες 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΊΟΥ, ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΒΟΥΛΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 

Πόλη Βούλα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 16673 

Χώρα1 Ελλάδα 

Τηλέφωνο 213 2019955 

Φαξ 213 2020059 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@vvv.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες2 Ασημακόπουλος Άγγελος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.vvv.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 3  ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  και ανήκει στην  Γενική Κυβέρνηση.4 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.5 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι ο νόμος  4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 6  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 7  

α)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Τμήμα 
Προμηθειών, οδός: ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ, Τ.Κ. 16673, Τηλ. 2132019955, Fax 2132020059 & 
210-9657131 , email: promithies@vvv.gov.gr (Κος Α. Ασημακόπουλος). 

β)Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. 
γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση 

δ) Οι ενδιαφερόμενοι, πριν παραλάβουν από την αρμόδια υπηρεσία την περιληπτική διακήρυξη, την 
παρούσα διακήρυξη, την τεχνική μελέτη , του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και 

                                                        
1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
2 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
3 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή 

(ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
4 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 

Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του 
άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

5 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και 

δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη 

δραστηριότητα. 
6 Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα) 
7 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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το σφραγισμένο έντυπο - οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι 
συμμετέχοντες, υποχρεούνται να πληρώσουν 5 €  στο ταμείο του Δήμου. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης8 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Βάρης –Βούλας – Βουλιαγμένης.  

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 10-6613.029 , 10-6613.030 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017  του Φορέα 9  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Βάρης –Βούλας – Βουλιαγμένης 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για χρήση τόσο από τα 
φωτοτυπικά μηχανήματα όλων των υπηρεσιών του Δήμου μας όσο και από τους εκτυπωτές του Δήμου 
είτε αυτοί είναι θερμικοί (Laser) είτε ψεκασμού (Inkjet) είτε είναι πλότερ, κατά δεύτερον την προμήθεια 
της γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και συνεπώς η 
εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου μας και κατά τρίτον την προμήθεια τόνερ, μελανιών 
και αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και τα άλλα μηχανήματα που διαθέτει ο Δήμος          

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

30192700-8 (Γραφική ύλη) 

30197643,5 (Φωτοαντιγραφικό χαρτί) 

30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές 
τηλεομοιοτυπίας) 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα / ομάδες10: 

 

ΟΜΑΔΑ Α  : «Γραφική Ύλη / Φωτοαντιγραφικό Χαρτί», εκτιμώμενης αξίας 24.193,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ Β1: «Τόνερ / Μελάνια (ΓΝΗΣΙΩΝ TONER KONICA MINOLTA ή  DEVELOP)», εκτιμώμενης αξίας 
12.083,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ Β2: «Τόνερ / Μελάνια (ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)», 
εκτιμώμενης αξίας 12.102,93€ πλέον ΦΠΑ 24% 

 

 

                                                        
8 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
9 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
10 Πρβλ άρθρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών 

τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους 
βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα 
έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 
4412/2016. 
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Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες/υποομάδες ειδών του προϋπολογισμού της 
μελέτης. Όμως κάθε προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη κάθε ομάδας / υποομάδας. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τις ομάδες Α ,Β1 και Β2 σε έναν 
προσφέροντα  υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις11 

1) έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της παρούσας,   

2) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74  του ν.4412/2016 για τις οποίες οι 
οικονομικοί φoρείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  

3) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 
του ν.4412/2016 και αναλύονται στο άρθρο 2.2   

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.989,87 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  48.378,93 €  ΦΠΑ : 11.610,94 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ.αρ. 
1/2017 τεχνική μελέτη. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει 12  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 ιδίως13: 

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

του ν. 4314/2014 (Α' 265)14, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 

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

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

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

του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την 

                                                        
11 Αν είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι Α.Α. μπορούν να αναθέτουν 

συμβάσεις συνδυάζοντας πολλά ή όλα τα τμήματα, στην περίπτωση που έχουν ορίσει ότι διατηρούν το δικαίωμα αυτό και 
αναφέρουν τον τρόπο συνδυασμού των τμημάτων ή ομάδων τμημάτων. Συμπληρώνεται αναλόγως από την A.A. 

12 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
13 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

14 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 
(L335)»15,  , 

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»,16 

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

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

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 17,  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”18 

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

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

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

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

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

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »19 

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. 

Την υπ. αριθ.16/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Την υπ. Αριθ. 18/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές , οι όροι διακήρυξης και την διάθεση και την δέσμευση της πίστωσης 60.000,00€ (10-
6613.029 30.000,00€ , 10-6613.030 30.000,00€) 

                                                        
15 Έως την 31.03.2017 για την παροχή έννομης προστασίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων άνω των ορίων 

παραμένει σε ισχύ ο ν. 3886/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 27 της παρ. 1 του άρθρου 377, των παρ. 7,8 και 11 του 
άρθρου  379 με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016.  

 Συνεπώς η σχετική αναφορά στο ν. 3886/2010 συμπληρώνεται μόνο εφόσον η συγκεκριμένη διακήρυξη αφορά σε δημόσια 
σύμβαση προμηθειών άνω των ορίων 

16 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
17 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 

2021  
18 Σύμφωνα με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των 

προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μέχρι την έκδοση της 
απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του ως άνω νόμου 

19 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 
4412/2016 (Πρβλ Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, σ. 75) 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης επί της 
Λεωφόρου  Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, στη ΒΟΥΛΑ από την επιτροπή διαγωνισμού. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και λήξης παράδοσης των προσφορών η 10:30 π.μ., 
κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  20/ 2 / 2017  και ώρα 10:30 π.μ.20 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος ή 
έλλειψης απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι 
ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς 
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί,  χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη 
ημέρα στον ίδιο τόπο και χρόνο. 

Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί κατόπιν έκδοσης  νέας 
περιληπτικής διακήρυξης του Δημάρχου στην οποία θα ορίζεται η νέα ημερομηνία. 

Σε περίπτωση που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί και πάλι άγονος τότε θα διενεργηθεί απευθείας 
ανάθεση / διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση από το Δημοτικό Συμβούλιο 
με  την κατάθεση: 

 α) Οικονομικής Προσφοράς  

 β)Όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς  που αναφέρονται στην διακήρυξη 
εκτός από την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

1.6 Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 21 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 22.  

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

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.vvv.gov.gr  στην διαδρομή : http://www.vvv.gov.gr/index.php/about-the-city/news-
releases/promithies/tefxi-diagonismon στις   3 / 2 / 2017 23.  

 

                                                        
20 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου 

21 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016.Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση 
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

22 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β 3400). Από την έκδοση της απόφασης της 
παρ. 6 του άρθρου 38 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη της σύμβασης, άρθρο 379§3 του Ν.4412/2016.  

23 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της 
διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της 
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
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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 τους24  

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. 

 

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης25  είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

  το   Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]26 

 το συμφωνητικό 

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

Σειρά Ισχύος 
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 
1. Το συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή 
4.  Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης διατίθενται27 στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους28 , που ανέρχεται σε 5 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης 
με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο29. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημερολογιακές 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

                                                        
25 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

26 Για συμβάσεις κάτω των ορίων 
27 Πρβλ άρθρο 22 παρ. 1 και 67 παρ. 1  του ν. 4412/2016  
28  Άρθρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της 

σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους. 
29 Άλλως περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας 
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Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του 
ανωτέρω διαστήματος το αργότερο μέχρι (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

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

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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 προθεσμιών30. 

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.31 

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).32 

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.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, 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.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

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

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα33. 

                                                        
30 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
31 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
32 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
33 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
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2.1.5 Εγγυήσεις34 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 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 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

                                                        
34 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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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.35 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή36 για την υποβολή προσφοράς37. Η αναθέτουσα 
αρχή θα απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, 
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση] 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.38   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής39 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής40, που 
ανέρχεται στο ποσό των εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά (967,58)ευρώ41.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος του ποσού 
της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των 
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16) 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της κάθε ομάδας / τμήματος εκτός ΦΠΑ ήτοι: 

Ομάδα Α :  483,86 € 

Ομάδα Β1 :  241,66 € 

Ομάδα Β2 : 242,06 € 

Αν οι συμμετέχοντες καταθέσουν προσφορά που αφορά  σε προϊόντα που ανήκουν σε περισσότερες  της 
μιας ομάδας θα προσκομίσουν μια εγγυητική επιστολή το συνολικό ποσό της οποίας   θα προκύψει από το 
άθροισμα των  ποσών των αντίστοιχων ομάδων. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών της παρούσας, ήτοι μέχρι 
150 ημέρες, 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. 

                                                        
35 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

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

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

38 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
39 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
40 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

41 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 
άρθρου 72 ν. 4412/2016).   
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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   

γ) την ολοκλήρωση του τυχόν προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

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 
2.2.6 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού42  
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 
λόγους43 :  

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

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

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
                                                        
42 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
43 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  
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την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
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 Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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. 

Δεν 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 τους44.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται45 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 

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

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

45 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας46,  

(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.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.4. 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. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.347 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 48. 

                                                        
46 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
47 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 
48 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. 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 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας49  
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 ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο στο οποίο  θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα - είδος των εργασιών τους, οι οποίες είναι 
συναφείς με το αντικείμενο του διαγωνισμού 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται : 

α) τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους 
2016. 50 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς51. 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 52. 

 Η πλήρωση των απαιτήσεων  του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: 
Λόγοι Αποκλεισμού και στο ΜΕΡΟΣ IV A: Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας   πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης. Η πλήρωση των 
απαιτήσεων του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης  στο ΜΕΡΟΣ IV Γ: Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα,  αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ των μελών της ένωσης 

                                                        
49 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
50 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν 

πριν από την τελευταία τριετία   
51 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   
52 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
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2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
 [Για συμβάσεις κάτω των ορίων].  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, 
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο 
από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-
11-2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ53 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος 
που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη 
δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

 Το έντυπο αυτό του  «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης το χορηγεί ο Δήμος μαζί με 
τα τεύχη του διαγωνισμού. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα54 - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201655. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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

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

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

54 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

55 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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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 ισχύουν56. 

Β. 1.  Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισμού) και τα δηλωθέντα στο ΤΕΥΔ ΜΕΡΟΣ III A  οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά57: 

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) (i) για την  παράγραφο 2.2.3.2  Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν ΟΛΕΣ τις εισφορές σε 
ασφαλιστικά ταμεία (κύριας και επικουρικής ασφάλισης). Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα 
οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 
ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός 
κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από σχετική κατάσταση - κατά 
ειδικότητα και ασφαλιστικό φορέα - η οποία θα έχει συνταχθεί με ευθύνη του και θα συνοδεύεται 
από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως ισχύει, υπογεγραμμένη, 
χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), 
αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 
εκπροσωπούν εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 
 

 

 

                                                        
56 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
57 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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(ii) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

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 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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. 

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 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

(iii) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
του γνήσιου της υπογραφής του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 
οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας)και τα δηλωθέντα στο ΤΕΥΔ ΜΕΡΟΣ IV A 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.58 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου 
στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα - είδος των εργασιών τους, οι 
οποίες είναι συναφείς με το αντικείμενο του διαγωνισμού, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες 
πριν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης .  

 
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 και των δηλωθέντων στο ΤΕΥΔ 
ΜΕΡΟΣ IV Γ οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο με τις κυριότερες, συναφή με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού, προμήθειες που έχουν εκτελέσει οι συμμετέχοντες για το Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα 
κατά το προηγούμενο έτος έτη (2016), στον οποίον θα αναγράφονται οι τίτλοι των προμηθειών, ο φορέας 
και το συμβατικό ποσό. 
Ο κατάλογος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται εάν ο φορέας είναι: 
α) Δημόσια Αρχή με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και τις αντίστοιχες συμβάσεις και αν είναι:  
β) Ιδιωτικός φορέας, με τιμολόγια και τα αντίστοιχα συμφωνητικά θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ ή τη 
κατάσταση συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 ν.1882/90. 

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

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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Β.4. 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 Δ.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.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους59 (ΜΕΡΟΣ II Α του ΤΕΥΔ) 
που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις  (πχ ΓΕΜΗ) ή διαθέτουν πιστοποίηση 
από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την 
έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

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

Β.6. για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

Β.7. 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.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.60 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. 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- 2.2.5)61. 

 

 Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με  την 
Παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης περιέχει επίσης 
τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φoρείς αυτούς με την συμπλήρωση ξεχωριστού ΤΕΥΔ.  

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

 
 

                                                        
59 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
60 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 
61 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος, 
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της 
ημερομηνίας που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή εκτός από το ποινικό μητρώο που ισχύει εντός 
τριών (3) μηνών. 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης62  
Κριτήριο ανάθεσης63 της Σύμβασης64 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

Α)  βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)65  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ.αρ. 1/2016 και την παρούσα 
Διακήρυξη, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα/ υποομάδα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής66. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης 
επί της Λεωφόρου  Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, στη ΒΟΥΛΑ από την επιτροπή διαγωνισμού. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και λήξης παράδοσης των προσφορών η 10:30 π.μ., 
κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  20/ 2 / 2017  και ώρα 10:30 π.μ 

2.4.2.2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από τον γραφείο πρωτοκόλλου και παραδίδονται στην αρμόδια 
υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι προσφορές αποστέλλονται και ταχυδρομικά με οποιονδήποτε 

                                                        
62 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
63 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

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

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

Επιτροπής (L 296). 
65 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
66 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία μέχρι την 
προηγούμενη ημέρα από αυτή  της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα 
οριζόμενα  στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς τους μέχρι 
την παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισμού και μεταφοράς 
βαρύνουν το διαγωνιζόμενο. 

Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο διαφορετικό από τους 
περιγραφόμενους, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
επιτροπή παραλαβής των προσφορών, πριν την  εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται στην διακήρυξη 
προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις υπόλοιπες . Αντίθετα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 
αντίστοιχης προσφοράς. 
Επί  ποινή  μη  αποδοχής των  προσφορών(δικαιολογητικά, τεχνικές και οικονομικές) αυτές πρέπει να 
υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα (ένα 
πρωτότυπο ή αντίγραφο βάσει του 4250/2014 και ένα απλό φωτοαντίγραφο), ο οποίος θα  φέρει τις 
κάτωθι  ενδείξεις:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………... 

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία και σε περίπτωση ένωσης τις 
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία 

επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail) 
Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΊΟΥ, ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Αριθμός Διακήρυξης : 3281/31-1-2017 
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   Δευτέρα 20/2/2017 
 

2.4.2.4. Στην ανοικτή διαδικασία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 93 του ν.4412/2016, 

β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 94 του ν.4412/2016 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95  του ν.4412/2016για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
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Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (άρθρο 92 
παρ.2 Ν.4412/16 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. 
Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε 
από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να μονογράφεται από τον 
προσφέροντα. 

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 
κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. 

 

2.4.2.5. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ακόλουθη 
διεύθυνση 

1. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 

Τ.Κ. 166-73 

Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Ασημακόπουλος Άγγελος 

2. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, από την υπηρεσία, που αποστέλλονται ταχυδρομικά 
λήγει στις  15.00 μ.μ. της προηγούμενης ημέρας από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην Επιτροπή Διενέργειας του 
διαγωνισμού διαμέσου του πρωτοκόλλου την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός. 

4. Στις προσφορές που θα επιδοθούν στην Επιτροπή πρέπει με ευθύνη των συμμετεχόντων, 
πρωτίστως να έχει αναγραφεί ο αρ. πρωτοκόλλου κατάθεσης από το γραφείο πρωτοκόλλου του 
Δήμου.  

5. Προσφορά η οποία υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα ή κατατίθεται στην 
επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.  

6. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικώς αποστελλόμενες προσφορές δεν 
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων, δεν λαμβάνονται υπόψη. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν 
φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα 
αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν67: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 
79 του ν. 4412/201668, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ  

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 

Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ , IV και VI) συμπληρώνονται 
από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή, 
όπως εμφαίνονται στο  ΤΕΥΔ που παραδίδεται μαζί με τα τεύχη του διαγωνισμού. 
Ειδικά: 

Το μέρος IV συμπληρώνεται το  Α: Καταλληλότητα , Γ :Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά 
νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι : 
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει 

ένα ΤΕΥΔ. 
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 

υποβληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV  

 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε 
υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους 
του/των υπεργολάβου/ων  

 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.  

 

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. 

2.4.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στην υπ.αρ. 1/2017 τεχνική μελέτη (ενδεικτικός προϋπολογισμός / τεχνικές 
προδιαγραφές) , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται.  

Γενικά: 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην υπ.αρ. 1/2017 τεχνική μελέτη. 

 

 

                                                        
67 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
68 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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Ειδικά: 

α) Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική  δήλωση του άρθρου 
8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται  η συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες 
τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η τεχνική έκθεση της υπ.αρ. 14/2016 μελέτης, 

β) Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων όπου θα προκύπτουν τα ζητούμενα 
στοιχεία των ειδών με ενημερωτικά έντυπα, προσκέπτους καθώς και λίστα με την ονομασία του είδους 
που προσφέρουν, (Τα κατατιθέμενα Prospectus τεχνικά φυλλάδια,  ΔΕΝ απαιτείται  να είναι 
υπογεγραμμένα,  ούτε πρωτότυπα αλλά μπορούν να είναι και εκτυπώσεις από το διαδίκτυο) 

γ) Μόνο για την Ομάδα Α’ οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού έχουν την υποχρέωση μέχρι την 
προηγούμενη ημέρα από την διεξαγωγή του διαγωνισμού, σε συνεννόηση με το τμήμα προμηθειών, να 
προσκομίσουν στο χώρο του Δημαρχείου ΔΕ Βούλας (Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 Βούλα) , δείγμα 1 
τεμαχίου/πακέτου για τα υλικά όπου απαιτείται σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος IV της 
παρούσας (φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής  των δειγμάτων θα κατατεθεί μαζί με τον φάκελο της 
προσφοράς)  

δ)Μόνο για την Ομάδα Α’ και για το είδος υπ. αρ. 134 (ξηρογραφικό χαρτί Α4) να κατατεθεί τεχνικό 
φυλλάδιο από τον κατασκευαστή που θα προκύπτουν οι ζητούμενες μετρήσεις του είδους. 

*Για την ΟΜΑΔΑ Α’ : Λόγω της ιδιαιτερότητας των ειδών της συγκεκριμένης ομάδας όπου προσφέρονται 
είδη χαμηλότερης ποιότητας , τα είδη που θα προσφερθούν με δείγματα θα εξεταστούν μακροσκοπικά 
για έλεγχο της ποιότητας τους.   

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν69. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομικής 
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα III της διακήρυξης:  

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 70 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης71. 

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

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  

                                                        
69 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
70 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  

ανθρωποώρες κ.α. 
71 Βλ παρ. 5 περ. α  ́του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών72   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων  
(4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

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

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών73 
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,74  

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της 
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

                                                        
72 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
73 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
74 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 

ΑΔΑ: 64Κ3ΩΨΖ-7ΓΓ



33 από 72 

 

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Τμήμα Προμηθειών -- Τύπος Εγγράφου: pro_sinoptikos_4412_ver.3_2016 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών75 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας  αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την καταληκτική 
ημερομηνία παράδοσης των προσφορών 

 Αποσφράγιση του φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 
ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά 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  αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων 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 οργάνου76.  

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 ή/και βαθμολόγηση 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 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.  

                                                        
75 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και Αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β΄2677).  
76 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή77 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 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές78.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες79.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέξει κάθε πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής, ανά επιμέρους στάδιο 
να εγκρίνεται με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. κοινοποιώντας 
ταυτόχρονα την σχετική απόφαση/αποφάσεις. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. 
της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης80 - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερών 81 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. (Αποδεικτικά 
μέσα - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) της διακήρυξης, καθώς 
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.6  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), εις διπλούν, 
και αν μεν πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων, ενώ αν πρόκειται για  ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά 
αντίγραφα, αν τα πρωτότυπα  έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, γίνονται  επίσης δεκτά  ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και 
τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ74Α/26-3-14). Εξαιρούνται οι 
συμβολαιογραφικές πράξεις π.χ. ένορκες βεβαιώσεις, για τις  οποίες απαιτείται η επικύρωση του  
αντιγράφου. 
 

Αν μετά την 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.  

                                                        
77 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
78 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
79 Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016 
80 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
81 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 

του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών 
μέσων' η Α.Α. δύναται, αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος 
ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός 
του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός 
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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.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 
(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.Δ., 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 του82.  

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 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού 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.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 30%83 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 
50%84 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

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

 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
[Για συμβάσεις κάτω των ορίων] 

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 ανάδοχ,.   

                                                        
82 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
83 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016) 

84 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016) 
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) ολοκλήρωση του τυχόν προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 36 
του ν. 4129/2013   

β) 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 Ενστάσεις Συμβάσεις κάτω των ορίων 
Για συμβάσεις κάτω των ορίων85 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής86.H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

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

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 
την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 
4412/2016 

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

                                                        
85 Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μέχρι και την 31η Μαρτίου 

2017. Για τις διακηρύξεις που θα δημοσιευθούν μετά το ως άνω χρονικό σημείο διαμορφώνεται αναλόγως το παρόν άρθρο 
με παράθεση των προβλέψεων των σχετικών διατάξεων των άρθρων 364 επ. του ν. 4412/2016 

86 Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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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 ή Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

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

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους 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, 
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προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.87. 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.  

[σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο 
σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του] 

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

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

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 88 89 

Χρονική Παράταση 

Παράταση σύμβασης έξι (6) μηνών μπορεί να γίνει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά την 
σύμφωνη γνώμη του αναδόχου υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των 
ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. 

Προϋποθέσεις δε για να κριθεί νόμιμος ο όρος της διακήρυξης περί παράτασης της σύμβασης είναι: α) 
να μην αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου που απαγορεύει τις παρατάσεις ή στις γενικές αρχές 
του ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
και υπηρεσιών, β) να αναφέρεται σε προμήθειες ειδών ή παροχή υπηρεσιών ίδιων με αυτές της αρχικής 
σύμβασης και η παροχή τους να γίνεται με τους ίδιους ακριβώς όρους και γ) η διάρκεια της παράτασης να 
μην επεκτείνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου ισχύος της αρχικής σύμβασης, 
να οδηγεί σε καταστρατήγηση της δυνατότητας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού. Προκειμένου δε για 
βραχύβιες συμβάσεις μονοετούς ή διετούς διάρκειας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος 
των αρχικών συμβάσεων. δ) να μη συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το 
χρόνο ισχύος της παρατάσεως 

 

 

                                                        
87 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
88 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
89 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης90  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

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

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

 

 

                                                        
90 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

ΑΔΑ: 64Κ3ΩΨΖ-7ΓΓ



40 από 72 

 

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Τμήμα Προμηθειών -- Τύπος Εγγράφου: pro_sinoptikos_4412_ver.3_2016 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

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

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων μετά την εκάστοτε παραλαβή τμήματος της 
προμήθειας και εξόφληση 100% του τμήματος της προμήθειας που παρελήφθη οριστικά. 

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 Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201691 

γ)Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος92  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 ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016  

Δεν 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, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
                                                        
91 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 

92 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή 
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

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 πρόστιμο93 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. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων94   
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. 

 

                                                        
93 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
94 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός  δέκα εργάσιμων (10) ημερών από την 
ημερομηνία της εκάστοτε παραγγελίας.  

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. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1695  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με   

α)Με μακροσκοπική εξέταση. 

β) Με πρακτική δοκιμασία.(άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16) 

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 

                                                        
95 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”  
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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. 

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

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

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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα δέκα πέντε (15) ημέρες. (άρθρο 209 παρ.1 του Ν.4412/16) 

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 Δημοσίου 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.96 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
6.3.1. 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. 

6.3.2. 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. 

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

 

                                                        
96 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. 
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6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 
Απαιτείται κατάθεση δειγμάτων 1 τεμαχίου / πακέτου των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα IV 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας97  
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται  να εγγυηθεί την καλή 
λειτουργία και τον χρόνο διατήρησης του προϊόντος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα  (12)  
μηνών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσής του 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

                                                        
97 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για χρήση τόσο από τα φωτοτυπικά μηχανήματα όλων των 
υπηρεσιών του Δήμου μας όσο και από τους εκτυπωτές του Δήμου είτε αυτοί είναι θερμικοί (Laser) είτε 
ψεκασμού (Inkjet) είτε είναι πλότερ, κατά δεύτερον την προμήθεια της γραφικής ύλης και λοιπών ειδών 
γραφείου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και συνεπώς η εύρυθμη λειτουργία όλων των 
υπηρεσιών του Δήμου μας και κατά τρίτον την προμήθεια τόνερ, μελανιών και αναλωσίμων για τα 
φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και τα άλλα μηχανήματα που διαθέτει ο Δήμος. 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της 
είναι  (12) δώδεκα  μήνες. 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στα σημεία που θα υποδεικνύονται από την Δ/νση Οικονομικών 
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου το ανώτερο εντός  δέκα εργάσιμων (10) ημερών από την ημερομηνία της 
παραγγελίας. Παράταση προθεσμίας παρέχεται στον Ανάδοχο κατόπιν εντολής της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης  

Δημοτικές Ενότητες Δήμου Βάρης-Βουλας-Βουλιαγμένης. 

Παρατάσεις 

Παράταση σύμβασης 6 μηνών μπορεί να γίνει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά την σύμφωνη 
γνώμη του αναδόχου υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων 
των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση : Ιδίων πόρων  

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :   48.378,93€  

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :  

 

ΟΜΑΔΑ Α                     24.193,00 €  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1                     12.083,00 €  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2                     12.102,93 €  

Φ.Π.Α.: Είκοσι τέσσερα  (24%) τοις εκατό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός / Τεχνικές προδιαγραφές  

ΟΜΑΔΑ Α  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ / ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

1 CD ΔΙΣΚΑΚΙΑ (50 τεμ.) συσκευσια 10 16,00 € 
               

160,00 €  
  

2 DVD ΔΙΣΚΑΚΙΑ (50 τεμ.) συσκευσια 5 20,00 € 
               

100,00 €    

3 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠ. 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Heavy duty (διαστάσεις 
από 23/6 - 23/10) 

τεμ 20 3,50 € 
                 

70,00 €  
  

4 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 
ΣΥΡΜΑΤΑ (πλάτους 12 mm) 1000 24/6 
χρώματος χρυσού (τύπου roma)  

τεμ 80 1,50 € 
               

120,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

5 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 
ΣΥΡΜΑΤΑ (πλάτους 6 mm) 2000 64  
(τύπου roma) 

τεμ 80 1,50 € 
               

120,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

6 
ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (τύπου 
τανάλια) 

τεμ 40 2,50 € 
               

100,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

7 
Αριθμομηχανή  12 ψηφίων τύπου MS-
120MS CASIO 

τεμ 5 20,00 € 
               

100,00 €  
  

8 

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑΣ με 
μπαταρία και τροφοδοτικό ρευματος  
14 ψηφιων (συμπεριλαμβανομένου 
του τροφοδοτικού) 

τεμ 3 120,00 € 
               

360,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

9 
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 
(συμβατές με τις αριθμομηχανές που 
θα προσφερθούν ) 

τεμ 30 2,20 € 
                 

66,00 €  
  

10 
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 
(συμβατές με τις αριθμομηχανές 
ταινίας) 

τεμ 30 0,35 € 
                 

10,50 €  
  

11 
ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
ΜΑΥΡΗ 

τεμ 20 2,40 € 
                 

48,00 €  
  

12 
Βάση για σελοτέιπ με μεταλλικό 
μαχαίρι κοπής και αντιολισθητική 
επιτραπέζια βάση 

τεμ 20 7,50 € 
               

150,00 €  
  

13 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ σκληρό εξώφυλλο 
(200  φύλλα)διάσταση 25Χ35  

τεμ 5 50,00 € 
               

250,00 €  
  

14 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ σκληρό 
εξώφυλλο 25Χ35 cm (200 φύλλα) 

τεμ 5 35,00 € 
               

175,00 €  
  

15 ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ τεμ 30 2,00 € 
                 

60,00 €  
  

16 ΓΟΜΑ (KOKKINH – MΠΛΕ) τεμ 30 0,50 €                    
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15,00 €  

17 ΓΟΜΑ για μολύβι ΛΕΥΚΗ Β-20 τεμ 10 1,40 € 
                 

14,00 €  
  

18 ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΚΤΗΡΑΣ τεμ 20 0,60 € 
                 

12,00 €  
  

19 
ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
Υπηρεσίας) 

τεμ 90 0,60 € 
                 

54,00 €  
  

20 ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ τεμ 10 9,00 € 
                 

90,00 €  
  

21 

ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 
(Περφορατέρ Extra Heavy Duty 6.3 mm 
65 φυλλων με πλαστικό οδηγο για 
ακριβεια στο τρύπημα 

τεμ 5 50,00 € 
               

250,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

22 

ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 
(Περφορατέρ Medium Duty 1.6 mm 
μικρός)με πλαστικο οδηγο για ακριβεια 
στο τρυπημα 

τεμ 10 10,00 € 
               

100,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

23 
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ(20ml) (τύπου 
blanco)  

τεμ 30 0,60 € 
                 

18,00 €  
  

24 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 12 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ τεμ 30 1,30 € 
                 

39,00 €  
  

25 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ τεμ 30 1,40 € 
                 

42,00 €  
  

26 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ρολό (6m X 
4,2mm)(τύπου blanco)  

τεμ 30 2,25 € 
                 

67,50 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

27 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ υγρό (20ml) (τύπου 
blanco) 

τεμ 30 0,80 € 
                 

24,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

28 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ υγρό (20ml) + διαλυτικό 
(20ml) (τύπου blanco) SET  

τεμ 30 3,00 € 
                 

90,00 €  
  

29 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η/Υ (ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜ.) 

συσκευσια 5 20,00 € 
               

100,00 €  
  

30 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΝΟ4 12x19 τεμ 10 2,20 € 
                 

22,00 €  
  

31 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ (τύπου SUPER) 100 
ΦΥΛΛΩΝ 

τεμ 20 4,00 € 
                 

80,00 €  
  

32 
ΖΕΛΑΤΙΝΑ (διαφανής 0.09mm με 
άνοιγμα επάνω) για κλασέρ και ντοσιέ  
Α4  

τεμ 3000 0,09 € 
               

270,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

33 
ΖΕΛΑΤΙΝΑ (διαφανής πλαστική με 
άνοιγμα τύπου “L”)  

τεμ 500 0,20 € 
               

100,00 €  
  

34 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ  τεμ 50 1,50 € 
                 

75,00 €  
  

35 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΠΥΡΑΛ 
(14x21 cm)  

τεμ 60 3,70 € 
               

222,00 €  
  

36 
ΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ (90X90 
cm) τεμ 10 1,20 € 

                 
12,00 €    
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37 ΘΗΚΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ τεμ 10 1,50 € 
                 

15,00 €  
  

38 
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΚΛΑΣΣΕΡ (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

τεμ 1000 0,10 € 
               

100,00 €  
  

39 
ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΦΕΛΛΟΥ (25 
τεμ.) 

συσκευσια 30 1,00 € 
                 

30,00 €  
  

40 
ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 44 
ΜΗΚΟΣ , 30 ΠΛΑΤΟΣ, 33 ΥΨΟΣ, ΧΡΩΜΑ 
ΑΣΠΡΟ  

τεμ 50 6,00 € 
               

300,00 €  
  

41 
ΚΛΑΣΣΕΡ 4/32 με πλαστική επένδυση 
(τύπου skag) 

τεμ 50 2,20 € 
               

110,00 €  
  

42 
ΚΛΑΣΣΕΡ 8/32 με πλαστική επένδυση 
(τύπου skag) 

τεμ 400 2,20 € 
               

880,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

43 ΚΛΙΠ ΜΑΥΡΑ 42mm (10τεμ.) συσκευσια 30 2,10 € 
                 

63,00 €  
  

44 
ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ  ΤΥΠΟΥ UHU(ΜΙΚΡΗ 20 
ml) 

τεμ 40 1,00 € 
                 

40,00 €  
  

45 ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ  τεμ 40 1,00 € 
                 

40,00 €  
  

46 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (τύπου 3Μ) 
ΓΑΛΑΚΤΩΔΗΣ (19 Χ 33 mm) 

τεμ 20 2,40 € 
                 

48,00 €  
  

47 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (τύπου σελοτέιπ) 
κίτρινο (12 x 33mm) 

τεμ 40 0,75 € 
                 

30,00 €  
  

48 ΚΟΠΙΔΙ πλαστικό 9mm τεμ 30 0,75 € 
                 

22,50 €    

49 
ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΔΡΑΝΟΥΣ 
ΑΡΧΕΙΟΥ μεγέθους  36 cm μηκος ,29 cm 
πλατος , ΧΡΩΜΑ ΑΣΠΡΟ 

τεμ 25 8,00 € 
               

200,00 €  
  

50 
ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 
25x35x8cm 

τεμ 80 3,50 € 
               

280,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

51 
ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 32 
ΛΙΤΡΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

τεμ 10 25,00 € 
               

250,00 €  
  

52 
ΛΑΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ για κοπίδι 
πλαστικό 9mm (σετ. 10 τεμ.) 

τεμ 20 1,20 € 
                 

24,00 €  
  

53 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΝΟ 35 (1kgr) τεμ 10 5,50 € 
                 

55,00 €  
  

54 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΝΟ 85 (1kgr) τεμ 10 5,50 € 
                 

55,00 €  
  

55 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ 1,5 - 2,5 mm τεμ 60 1,20 € 
                 

72,00 €  
  

56 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝO 
0,5mm 

τεμ 60 1,60 € 
                 

96,00 €  
  

57 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣ 
0,5mm 

τεμ 60 1,60 € 
                 

96,00 €  
  

58 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΠΛΕ 0,5mm τεμ 60 1,60 € 
                 

96,00 €  
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59 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (τύπου 
STABILO) 

τεμ 50 0,90 € 
                 

45,00 €  
  

60 ΜΕΛΑΝΙ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ τεμ 20 0,80 € 
                 

16,00 €  
  

61 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΣ 
ΚΕΡΜΑΤΩΝ EURO, Tαχύτητα : 216 –
έως 300 κέρματα/λεπτό Οθόνη LED 7 
ψηφίων.Χωρητικότητα χωνίου: έως 
400 κέρματα.Χωρητικότητα ανά 
θυρίδα:έως 250 κέρματα.Κάθε κέρμα 
σε ξεχωριστή θήκη. Υπολογισμός 
συνολικής αξίας ή ξεχωριστά το 
άθροισμα των κερμάτων.Εγγύηση 
24μηνών. 

τεμ 1 300,00 € 
               

300,00 €  
  

62 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ,ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ 
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ EURO , Μέτρηση 
χαρτονομισμάτων ίδιας & 
διαφορετικής αξίας σε 
ΕΥΡΩ.Λειτουργίες Ανίχνευσης: 1)Διπλή 
ανίχνευση & από τις δύο πλευρές 2) 
Έλεγχος: UV , IR MG 3)Μισών χαρτ/των 
4)Διπλών χαρτ/των 5) Διαφορετικού 
μεγέθους χαρτον/μάτων. Εμφάνιση 
στην οθόνη LCD του συνολικού ποσού 
των διαφορετικών καταμετρηθέντων 
χαρτ/των.Χωρητικότητα εισόδου: έως 
200 χαρτ/τα.Χωρητικότητα εξόδου έως 
200 χαρτ/τα.Να μπορεί να δεχθεί 
αναβάθμιση για τα νέα 
χαρτονομισμάτα. Εγγύηση 24μηνών.  

τεμ 1 450,00 € 
               

450,00 €  
  

63 

Μηχανή βιβλιοδεσίας πλαστικού 
σπιράλ με δυνατότητα διάτρησης έως 
25 φύλλα και βιβλιοδεσίας έως 500 
φύλλα ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

τεμ 1 600,00 € 
               

600,00 €  
  

64 
Μεταλλικα ανταλλακτικα σπιραλ 
διάφορα μεγέθη 

τεμ 7 15,00 € 
               

105,00 €  
  

65 
Πλαστικά ανταλλακτικά σπιράλ 
δίαφορα μεγέθη 

τεμ 15 15,00 € 
               

225,00 €  
  

66 
Μηχανή θερμοκόλλησης με μέγιστη 
ποσότητα βιβλιοδεσίας 200 φύλλα 

τεμ 1 90,00 € 
                 

90,00 €  
  

67 ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ τεμ 3 6,00 € 
                 

18,00 €  
  

68 ΜΟΛΥΒΙ ΗΒ τεμ 30 0,25 € 
                    

7,50 €  
  

69 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0,5 mm τεμ 30 1,30 € 
                 

39,00 €  
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70 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0,7 mm τεμ 40 1,60 € 
                 

64,00 €  
  

71 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ τεμ 30 2,50 € 
                 

75,00 €  
  

72 
Μονωτική ταινία υψηλής αντοχής 
19mm x 5m μαυρη 

τεμ 30 2,00 € 
                 

60,00 €  
  

73 Μπαταρίες 9v αλκαλικές τεμ 8 4,00 € 
                 

32,00 €  
  

74 
Μπαταρίες 9v αλκαλικές 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ 170 mah 

τεμ 8 14,00 € 
               

112,00 €  
  

75 
Μπαταρίες size AA 2500 mah 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ συσκευασια 2 
τεμαχιων 

συσκευσια 8 12,00 € 
                 

96,00 €  
  

76 
Μπαταρίες size AA αλκαλικές  
συσκευασία 4τεμαχίων 

συσκευσια 8 1,50 € 
                 

12,00 €  
  

77 
Μπαταρίες size AAA  800 mah 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ συσκευασια 2 
τεμαχιων 

συσκευσια 8 10,00 € 
                 

80,00 €  
  

78 
Μπαταρίες size AAΑ αλκαλικές  
συσκευασία 4τεμαχίων 

συσκευσια 8 1,50 € 
                 

12,00 €  
  

79 
ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (50 
σελίδες Χ 2) 

τεμ 10 1,35 € 
                 

13,50 €  
  

80 ΜΠΛΟΚ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Α4 50 φύλλων  τεμ 20 1,50 € 
                 

30,00 €  
  

81 
ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ 0,5 
mm 

τεμ 20 0,35 € 
                    

7,00 €  
  

82 
ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ 0,7 
mm 

τεμ 20 1,00 € 
                 

20,00 €  
  

83 
ΝΤΟΣΙΕ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 
3230 

τεμ 100 0,60 € 
                 

60,00 €  
  

84 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  τεμ 10 0,70 € 
                    

7,00 €  
  

85 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ (40 Χ 60 cm) τεμ 3 12,00 € 
                 

36,00 €  
  

86 ΠΙΝΕΖΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ (120 τεμ.) τεμ 30 1,00 € 
                 

30,00 €  
  

87 STEP ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  τεμ 3 35,00 € 
               

105,00 €  
  

88 
ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΣΚΟΙ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (τύπου Leitz) 
ΣΕΤ ΤΟ 3 

Σετ 15 12,00 € 
               

180,00 €  
  

89 ΣΠΑΓΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 100 μετρα τεμ 20 1,70 € 
                 

34,00 €    

90 Στικάκια για PC (flash USB stick 16GB) τεμ 5 15,00 € 
                 

75,00 €  
  

91 Στικάκια για PC (flash USB stick 8GB) τεμ 5 10,00 € 
                 

50,00 €  
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92 ΣΤΥΛΟ (τύπου PILOT G-207) τεμ 150 1,50 € 
               

225,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

93 ΣΤΥΛΟ (τύπου ΒΙC CRYSTAL) τεμ 150 0,50 € 
                 

75,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

94 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ (για χρήση κοινού) τεμ 15 8,00 € 
               

120,00 €  
  

95 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΝΟ 3 περιπου 28mm 
(τύπου veto)  

κουτια 80 0,50 € 
                 

40,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

96 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΝΟ 4 περιπου 33mm 
(τύπου veto)  

κουτια 80 0,60 € 
                 

48,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

97 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΝΟ 5 περιπου 
50mm(τύπου veto) 

κουτια 80 1,20 € 
                 

96,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

98 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΝΟ 7 περιπου 
60mm(τύπου veto) 

κουτια 50 1,90 € 
                 

95,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

99 

Συρραπτικά χειρός µεταλλικής 
κατασκευής µε χειρολαβή σχήµατος 
τανάλιας που λειτουργούν µε σύρµατα 
σχήµατος  Π Νο 24/6 & 24/8 (πλάτους 
12 mm), µε δυνατότητα συρραφής 
τουλάχιστον 40 φύλλων  (τύπου roma) 

τεμ 30 12,00 € 
               

360,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

100 

Συρραπτικά χειρός µεταλλικής 
κατασκευής µε χειρολαβή σχήµατος 
τανάλιας που λειτουργούν µε σύρµατα 
σχήµατος Π Νο 64 (βάθος τρυπήματος 
56 mm) µε δυνατότητα συρραφής 
τουλάχιστον 10 φύλλων  

τεμ 30 8,50 € 
               

255,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

101 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 150 ΦΥΛ. Heavy 
duty (τύπου roma) 

τεμ 5 45,00 € 
               

225,00 €  
  

102 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤ/ΜΑΤΗ 3- 6 ΓΡΑΜΜΩΝ τεμ 5 25,00 € 
               

125,00 €  
  

103 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤ/ΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 
4mm 

τεμ 8 4,00 € 
                 

32,00 €  
  

104 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΗ 
ΣΕΤ (αρ. γραμμών 3 – μέγεθος 
χαρακτήρων 3 mm) 

τεμ 5 25,00 € 
               

125,00 €  
  

105 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1 - 3 ΓΡΑΜΜΩΝ τεμ 10 15,00 € 
               

150,00 €  
  

106 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ τεμ 5 22,00 € 
               

110,00 €  
  

107 
Ταινία συσκευασίας µη διαφανή 
αυτοκόλλητη πλάτους 5   cm 

τεμ 15 2,40 € 
                 

36,00 €  
  

108 
ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΤΑΛ/ΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤ/ΤΕΣ 
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ (στρογγυλές) ΜΠΛΕ τύπος 
S-542  

τεμ 5 4,00 € 
                 

20,00 €  
  

109 
ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ αναλογα το 
μεγεθος της σφραγίδας 

τεμ 20 4,00 € 
                 

80,00 €  
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110 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 80 ΦΥΛΛΩΝ 
ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 

τεμ 30 1,50 € 
                 

45,00 €  
  

111 Τηλεφωνικά ευρετήρια τεμ 20 8,00 € 
               

160,00 €  
  

112 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 
23Χ32 cm 

τεμ 1000 0,15 € 
               

150,00 €  
  

113 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 
25X35,3 cm 

τεμ 1000 0,17 € 
               

170,00 €  
  

114 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 
11,5Χ23 (με παράθυρο) 

τεμ 2000 0,17 € 
               

340,00 €  
  

115 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ χάρτινος με 
αυτιά 35 Χ 26 cm 

τεμ 100 0,40 € 
                 

40,00 €  
  

116 
Φάκελοι αλληλογραφίας ενισχυµένοι 
µε κυψέλες αέρα  διαστάσεων 220mm 
x 340mm Νο 6 

τεμ 200 0,40 € 
                 

80,00 €  
  

117 
Φάκελοι αλληλογραφίας ενισχυµένοι 
µε κυψέλες αέρα διαστάσεων 170mm 
x 220mm Νο 3 

τεμ 250 0,25 € 
                 

62,50 €  
  

118 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (μπλέ με ράχη 
12 & αυτιά) 25Χ35 

τεμ 150 2,50 € 
               

375,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

119 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (μπλέ με ράχη 
8 & αυτιά) 25Χ35 

τεμ 150 2,00 € 
               

300,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

120 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ & 
ΛΑΣΤΙΧΟ Α4 ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΡΕΣΠΑΝ  
Α! ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

τεμ 800 1,50 € 
           

1.200,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

121 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΛΑΣΤΙΧΟ 

τεμ 500 0,40 € 
               

200,00 €  
  

122 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 11 
Χ 23 

τεμ 1000 0,07 € 
                 

70,00 €  
  

123 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 25 
Χ 35 τεμ 1000 0,07 € 

                 
70,00 €    

124 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ τυπων ΑΑ , 
ΑΑΑ , 9V 

τεμ 2 40,00 € 
                 

80,00 €  
  

125 ΧΑΡΑΚΑΣ 30 ΕΚ.  τεμ 30 0,50 € 
                 

15,00 €  
  

126 ΧΑΡΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ  τεμ 10 4,50 € 
                 

45,00 €  
  

127 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (POST IT) 38 
X 51 mm 

συσκευσια 110 0,50 € 
                 

55,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

128 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (POST IT) 75 
X 75 mm 

συσκευσια 100 0,70 € 
                 

70,00 €  
  

129 
ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΖΙΓΚ ΖΑΚ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
50ΤΕΜ.ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 25Χ44  

συσκευσια 50 1,20 € 
                 

60,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

130 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (90 Χ 90 mm)  τεμ 50 1,00 € 
                 

50,00 €  
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131 
ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΦΗΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ  (ΚΟΛΛΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ) (21 Χ 29,7 mm) πακέτο 
400 φύλλα 

τεμ 20 11,00 € 
               

220,00 €  
  

132 
Χαρτι φωτοτυπικο χρωματιστο α4 
160γρ. Φυλλων 250 

τεμ 20 8,50 € 
               

170,00 €  
  

133 ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΚΟΣ 21ΕΚ τεμ 50 1,80 € 
                 

90,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

134 

Ξηρογραφικό χαρτί διαστάσεων 
210χ297mm   (Α4), συνθεση χημικού 
πολτού 100%, απαλλαγμένο χλωρίου, 
χρώμα λευκό CIE 149 ±3, βάρους 
80gr/m2, πάχος 104±4μm, 
φωτεινότητα 108±1%, αδιαφάνεια 89% 

Δεσμίδα 500 
φύλλων 

2700 2,80 € 
           

7.560,00 €  
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ 

135 Ξηρογραφικό χαρτί  Α3-80 gr 
Δεσμίδα 500 

φύλλων 70 
6,00 € 

               
420,00 €  

  

136 Μηχανογραφικό χαρτί 11χ. 15/2Φ/Ριγέ 

κιβώτια 
1000 

φύλλων 2 
32,00 € 

                 
64,00 €  

  

137 
Line forms- computer paper 11χ x 9,5 

NCR/3Φ 
κιβώτια 750 

φύλλων 2 
28,00 € 

                 
56,00 €  

  

138 
Line forms- computer paper 5,5χ x 9,5 

λευκό  

κιβώτια 
4000 

φύλλων 2 
18,00 € 

               
36,00 €  

  

139 Χαρτί plotter 914mm x 45m 92g 
Ρολό 45 
μέτρων 4 

37,00 € 
               

148,00 €  
  

          

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α  
         

24.193,00 €   

    Φ.Π.Α. 24%  
           

5.806,32 €   

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α  
         

29.999,32 €   

ΟΜΑΔΑ Β ΤΟΝΕΡ / ΜΕΛΑΝΙΑ 

α/α Μάρκα Μοντέλο  Τύπος Τονερ 
Αριθμός 

Μηχανημάτων Ποσ/τα 

 Τιμή 
μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ  

 Συνολική 
Δαπάνη χωρις 

ΦΠΑ  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1  (ΓΝΗΣΙΩΝ TONER KONICA MINOLTA ή  DEVELOP )  

1 
KONICA 
MINOLTA 

KM 283 TN217 
7 55 

               
40,00 €  

                  
2.200,00 €  

2 
KONICA 
MINOLTA 

KM224e TN322 
4 45 

               
57,00 €  

                  
2.565,00 €  

3 DEVELOP 
DEVELOP +224e TN321K 

3 40 
               
38,00 €  

                  
1.520,00 €  

4 DEVELOP 
DEVELOP +224e TN321C 

3 5 
               
82,00 €  

                     
410,00 €  
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5 DEVELOP 
DEVELOP +224e TN321M 

3 5 
               
82,00 €  

                     
410,00 €  

6 DEVELOP 
DEVELOP +224e TN321Y 

3 5 
               
82,00 €  

                     
410,00 €  

7 DEVELOP 
DEVELOP 4050 TNP 44 

3 20 
               
92,00 €  

                  
1.840,00 €  

8 
KONICA 
MINOLTA 

KM C200 TN214K 
1 8 

               
49,00 €  

                     
392,00 €  

9 
KONICA 
MINOLTA 

KM C200 TN214C 
1 8 

               
72,00 €  

                     
576,00 €  

10 
KONICA 
MINOLTA 

KM C200 TN214M 
1 8 

               
72,00 €  

                     
576,00 €  

11 
KONICA 
MINOLTA 

KM C200 TN214Y 
1 8 

               
72,00 €  

                     
576,00 €  

12 
KONICA 
MINOLTA 

KM163 TN114 
1 8 

               
40,00 €  

                     
320,00 €  

13 
KONICA 
MINOLTA 

KM164 TN116 

1 8 

               
36,00 €  

                     
288,00 €  

  
   ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 

Β1 
                
12.083,00 €  

  
   

Φ.Π.Α.24% 
                  
2.899,92 €  

         
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β1 

                
14.982,92 €  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2  (ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) 

α/α Μάρκα Μοντέλο  Τύπος Τονερ 
Αριθμός 

Μηχανημάτων Ποσ/τα 

 Τιμή 
μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ  

 Συνολική 
Δαπάνη χωρις 

ΦΠΑ  

1 CANON 
CANON  IPF720 
black PFI-102BK 1 2 

               
44,63 €  

                       
89,26 €  

2 CANON 
CANON  IPF720 
cyan PFI-102C 1 2 

               
44,63 €  

                       
89,26 €  

3 CANON 
CANON  IPF720 
magenta PFI-102M 1 2 

               
44,63 €  

                       
89,26 €  

4 CANON 
CANON  IPF720 
matte black PFI-102MBK 1 2 

               
44,63 €  

                       
89,26 €  

5 CANON 
CANON  IPF720 
yellow PFI-102Y 1 2 

               
44,63 €  

                       
89,26 €  

6 CANON 
CANON 
L100/140 FX10 6 8 

               
43,79 €  

                     
350,32 €  

7 EPSON 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
EPSON LQ-2090 
DOT MATRIX   2 4 

               
18,83 €  

                       
75,32 €  

8 EVOLIS 
EVOLIS DUALYS 
3 R3013 1 10 

               
65,00 €  

                     
650,00 €  

9 EVOLIS 
EVOLIS 
PRIMACY R5H004ΝΑΑ 1 20 

               
75,00 €  

                  
1.500,00 €  
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10 EVOLIS 

EVOLIS 
PRIMACY 
advanced 
cleaning kit ΓΙΑ 
DUALYS 3 ACL002 1 5 

               
25,00 €  

                     
125,00 €  

11 EVOLIS 

EVOLIS 
PRIMACY 
regular cleaning 
kit ΓΙΑ PRIMACY 
DS ACL001 1 5 

               
40,00 €  

                     
200,00 €  

12 HP HP 2840 black Q3960A 1 2 
               

63,07 €  
                     

126,14 €  

13 HP HP 2840 cyan Q3961A 1 2 
               

76,60 €  
                     

153,20 €  

14 HP 
HP 2840 
magenta Q3963A 1 2 

               
76,60 €  

                     
153,20 €  

15 HP HP 2840 yellow Q3962A 1 2 
               

76,60 €  
                     

153,20 €  

16 HP HP BI 2800 cyan C4836A 2 3 
               

49,37 €  
                     

148,11 €  

17 HP 
HP BI 2800 
magenta C4837A 2 3 

               
49,37 €  

                     
148,11 €  

18 HP 
HP BI 2800 
yellow C4838A 2 3 

               
49,37 €  

                     
148,11 €  

19 HP 

HP DESIGNJET 
500/800 
/ΒΙ2800 black C4844A 3 5 

               
42,90 €  

                     
214,50 €  

20 HP 
HP DESIGNJET 
500/800 cyan C4911A  1 2 

               
42,90 €  

                       
85,80 €  

21 HP 

HP DESIGNJET 
500/800 
magenta C4912A  1 2 

               
42,90 €  

                       
85,80 €  

22 HP 
HP DESIGNJET 
500/800 yellow C4913A  1 2 

               
42,90 €  

                       
85,80 €  

23 HP 
HP LASERJET 
1010/20 Q2612A 13 21 

               
45,53 €  

                     
956,13 €  

24 HP 
HP LASERJET 
1160   1 2 

               
53,46 €  

                     
106,92 €  

25 HP 
HP LASERJET 
4300 DN   1 2 

             
150,00 €  

                     
300,00 €  

26 HP 
HP LASERJET 
8150DN C4267A 1 2 

             
269,00 €  

                     
538,00 €  

27 HP 
Hp Laserjet 
P2015N   1 1 

               
94,90 €  

                       
94,90 €  

28 HP 
HP A4 LASERJET 
2300DN   1 1 

             
113,82 €  

                     
113,82 €  

29 HP 
HP LASERJET 
P3015DN   5 8 

             
100,41 €  

                     
803,28 €  

30 HP 

EKΤΥΠΩΤΗΣ ΗP 
A4 LASERJET 
P4015X   1 2 

             
118,24 €  

                     
236,48 €  
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31 
KONICA 
MINOLTA KONICA 7155 ΤΝ601Κ 1 2 

               
65,04 €  

                     
130,08 €  

32 KYOCERA 
KYOCERA 
2530/5035   2 5 

               
92,56 €  

                     
462,80 €  

33 KYOCERA KYOCERA 3050   1 2 
             

114,39 €  
                     

228,78 €  

34 LEXMARK LEXMARK W840   2 5 
             

144,58 €  
                     

722,90 €  

35 PANASONIC 
PANASONIC KX-
FLM651   2 5 

               
31,90 €  

                     
159,50 €  

36 RICOH 
RICOH AFICIO 
MPC2800 black   1 2 

               
54,90 €  

                     
109,80 €  

37 RICOH 
RICOH AFICIO 
MPC2800 cyan   1 2 

             
123,00 €  

                     
246,00 €  

38 RICOH 

RICOH AFICIO 
MPC2800 
magenta   1 2 

             
129,00 €  

                     
258,00 €  

39 RICOH 

RICOH AFICIO 
MPC2800 
yellow   1 2 

             
129,00 €  

                     
258,00 €  

40 OKI 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ oki 
ML5591   1 5 

                
8,13 €  

                       
40,65 €  

41 SAMSUNG 
SAMSUNG SF-
650   1 25 

               
42,20 €  

                  
1.055,00 €  

42 SHARP 
SHARP AR-
M316   1 2 

               
60,22 €  

                     
120,44 €  

43 XEROX 
XEROX PHASER 
6125 black   1 2 

               
42,72 €  

                       
85,44 €  

44 XEROX 
XEROX PHASER 
6125 cyan   1 2 

               
37,85 €  

                       
75,70 €  

45 XEROX 
XEROX PHASER 
6125 magenta   1 2 

               
37,85 €  

                       
75,70 €  

46 XEROX 
XEROX PHASER 
6125 yellow   1 2 

               
37,85 €  

                       
75,70 €  

          
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 

Β2 
                
12.102,93 €  

          Φ.Π.Α.24% 
                  
2.904,70 €  

          
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β2 

                
15.007,63 €  

        

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 

Β 
                
29.990,55 €  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

  

Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 

Δήμος   Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

Δ/νση Οικονομικών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

  

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 CD ΔΙΣΚΑΚΙΑ (50 τεμ.) συσκευσια 10   

2 DVD ΔΙΣΚΑΚΙΑ (50 τεμ.) συσκευσια 5   

3 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠ. 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Heavy duty (διαστάσεις 
από 23/6 - 23/10) 

τεμ 20   

4 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 
ΣΥΡΜΑΤΑ (πλάτους 12 mm) 1000 24/6 
χρώματος χρυσού (τύπου roma)  

τεμ 80   

5 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 
ΣΥΡΜΑΤΑ (πλάτους 6 mm) 2000 64  
(τύπου roma) 

τεμ 80   

6 
ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (τύπου 
τανάλια) 

τεμ 40   

7 
Αριθμομηχανή  12 ψηφίων τύπου MS-
120MS CASIO 

τεμ 5   

8 

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑΣ με 
μπαταρία και τροφοδοτικό ρευματος  
14 ψηφιων (συμπεριλαμβανομένου 
του τροφοδοτικού) 

τεμ 3   

9 
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 
(συμβατές με τις αριθμομηχανές που 
θα προσφερθούν ) 

τεμ 30   
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10 
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 
(συμβατές με τις αριθμομηχανές 
ταινίας) 

τεμ 30   

11 
ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
ΜΑΥΡΗ 

τεμ 20   

12 
Βάση για σελοτέιπ με μεταλλικό 
μαχαίρι κοπής και αντιολισθητική 
επιτραπέζια βάση 

τεμ 20   

13 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ σκληρό εξώφυλλο 
(200  φύλλα)διάσταση 25Χ35  

τεμ 5   

14 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ σκληρό 
εξώφυλλο 25Χ35 cm (200 φύλλα) 

τεμ 5   

15 ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ τεμ 30   

16 ΓΟΜΑ (KOKKINH – MΠΛΕ) τεμ 30   

17 ΓΟΜΑ για μολύβι ΛΕΥΚΗ Β-20 τεμ 10   

18 ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΚΤΗΡΑΣ τεμ 20   

19 
ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
Υπηρεσίας) 

τεμ 90   

20 ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ τεμ 10   

21 

ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 
(Περφορατέρ Extra Heavy Duty 6.3 
mm 65 φυλλων με πλαστικό οδηγο 
για ακριβεια στο τρύπημα 

τεμ 5   

22 

ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 
(Περφορατέρ Medium Duty 1.6 mm 
μικρός)με πλαστικο οδηγο για 
ακριβεια στο τρυπημα 

τεμ 10   

23 
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ(20ml) 
(τύπου blanco)  

τεμ 30   

24 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 12 ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

τεμ 30   

25 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ τεμ 30   

26 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ρολό (6m X 
4,2mm)(τύπου blanco)  

τεμ 30   

27 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ υγρό (20ml) (τύπου 
blanco) 

τεμ 30   

28 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ υγρό (20ml) + διαλυτικό 
(20ml) (τύπου blanco) SET  

τεμ 30   
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29 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η/Υ (ΚΟΥΤΙ 
100 ΤΕΜ.) 

συσκευσια 5   

30 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΝΟ4 12x19 τεμ 10   

31 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ (τύπου SUPER) 100 
ΦΥΛΛΩΝ 

τεμ 20   

32 
ΖΕΛΑΤΙΝΑ (διαφανής 0.09mm με 
άνοιγμα επάνω) για κλασέρ και ντοσιέ  
Α4  

τεμ 3000   

33 
ΖΕΛΑΤΙΝΑ (διαφανής πλαστική με 
άνοιγμα τύπου “L”)  

τεμ 500   

34 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ  τεμ 50   

35 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΠΥΡΑΛ 
(14x21 cm)  

τεμ 60   

36 
ΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ (90X90 
cm) 

τεμ 10   

37 ΘΗΚΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ τεμ 10   

38 
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΓΙΑ ΚΛΑΣΣΕΡ (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

τεμ 1000   

39 
ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΦΕΛΛΟΥ (25 
τεμ.) 

συσκευσια 30   

40 
ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 44 
ΜΗΚΟΣ , 30 ΠΛΑΤΟΣ, 33 ΥΨΟΣ, 
ΧΡΩΜΑ ΑΣΠΡΟ  

τεμ 50   

41 
ΚΛΑΣΣΕΡ 4/32 με πλαστική επένδυση 
(τύπου skag) 

τεμ 50   

42 
ΚΛΑΣΣΕΡ 8/32 με πλαστική επένδυση 
(τύπου skag) 

τεμ 400   

43 ΚΛΙΠ ΜΑΥΡΑ 42mm (10τεμ.) συσκευσια 30   

44 
ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ  ΤΥΠΟΥ UHU(ΜΙΚΡΗ 
20 ml) 

τεμ 40   

45 ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ  τεμ 40   

46 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (τύπου 3Μ) 
ΓΑΛΑΚΤΩΔΗΣ (19 Χ 33 mm) 

τεμ 20   

47 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (τύπου σελοτέιπ) 
κίτρινο (12 x 33mm) 

τεμ 40   

48 ΚΟΠΙΔΙ πλαστικό 9mm τεμ 30   

49 
ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΔΡΑΝΟΥΣ 
ΑΡΧΕΙΟΥ μεγέθους  36 cm μηκος ,29 
cm πλατος , ΧΡΩΜΑ ΑΣΠΡΟ 

τεμ 25   
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50 
ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 
ΛΑΣΤΙΧΟ 25x35x8cm 

τεμ 80   

51 
ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 32 
ΛΙΤΡΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

τεμ 10   

52 
ΛΑΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ για κοπίδι 
πλαστικό 9mm (σετ. 10 τεμ.) 

τεμ 20   

53 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΝΟ 35 (1kgr) τεμ 10   

54 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΝΟ 85 (1kgr) τεμ 10   

55 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ 1,5 - 2,5 mm τεμ 60   

56 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝO 
0,5mm 

τεμ 60   

57 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣ 
0,5mm 

τεμ 60   

58 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΠΛΕ 0,5mm τεμ 60   

59 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
(τύπου STABILO) 

τεμ 50   

60 ΜΕΛΑΝΙ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ τεμ 20   

61 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΣ 
ΚΕΡΜΑΤΩΝ EURO, Tαχύτητα : 216 –
έως 300 κέρματα/λεπτό Οθόνη LED 7 
ψηφίων.Χωρητικότητα χωνίου: έως 
400 κέρματα.Χωρητικότητα ανά 
θυρίδα:έως 250 κέρματα.Κάθε κέρμα 
σε ξεχωριστή θήκη. Υπολογισμός 
συνολικής αξίας ή ξεχωριστά το 
άθροισμα των κερμάτων.Εγγύηση 
24μηνών. 

τεμ 1   

62 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ,ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 
EURO , Μέτρηση χαρτονομισμάτων 
ίδιας & διαφορετικής αξίας σε 
ΕΥΡΩ.Λειτουργίες Ανίχνευσης: 
1)Διπλή ανίχνευση & από τις δύο 
πλευρές 2) Έλεγχος: UV , IR MG 
3)Μισών χαρτ/των 4)Διπλών χαρτ/των 
5) Διαφορετικού μεγέθους 
χαρτον/μάτων. Εμφάνιση στην οθόνη 
LCD του συνολικού ποσού των 
διαφορετικών καταμετρηθέντων 
χαρτ/των.Χωρητικότητα εισόδου: έως 
200 χαρτ/τα.Χωρητικότητα εξόδου 
έως 200 χαρτ/τα.Να μπορεί να δεχθεί 
αναβάθμιση για τα νέα 
χαρτονομισμάτα. Εγγύηση 24μηνών.  

τεμ 1   
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63 

Μηχανή βιβλιοδεσίας πλαστικού 
σπιράλ με δυνατότητα διάτρησης έως 
25 φύλλα και βιβλιοδεσίας έως 500 
φύλλα ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

τεμ 1   

64 
Μεταλλικα ανταλλακτικα σπιραλ 
διάφορα μεγέθη 

τεμ 7   

65 
Πλαστικά ανταλλακτικά σπιράλ 
δίαφορα μεγέθη 

τεμ 15   

66 
Μηχανή θερμοκόλλησης με μέγιστη 
ποσότητα βιβλιοδεσίας 200 φύλλα 

τεμ 1   

67 ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ τεμ 3   

68 ΜΟΛΥΒΙ ΗΒ τεμ 30   

69 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0,5 mm τεμ 30   

70 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0,7 mm τεμ 40   

71 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ τεμ 30   

72 
Μονωτική ταινία υψηλής αντοχής 
19mm x 5m μαυρη 

τεμ 30   

73 Μπαταρίες 9v αλκαλικές τεμ 8   

74 
Μπαταρίες 9v αλκαλικές 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ 170 mah 

τεμ 8   

75 
Μπαταρίες size AA 2500 mah 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ συσκευασια 2 
τεμαχιων 

συσκευσια 8   

76 
Μπαταρίες size AA αλκαλικές  
συσκευασία 4τεμαχίων 

συσκευσια 8   

77 
Μπαταρίες size AAA  800 mah 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ συσκευασια 2 
τεμαχιων 

συσκευσια 8   

78 
Μπαταρίες size AAΑ αλκαλικές  
συσκευασία 4τεμαχίων 

συσκευσια 8   

79 
ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (50 
σελίδες Χ 2) 

τεμ 10   

80 
ΜΠΛΟΚ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Α4 50 
φύλλων  

τεμ 20   

81 
ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ 0,5 
mm 

τεμ 20   

82 
ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ 0,7 
mm 

τεμ 20   

83 
ΝΤΟΣΙΕ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 
3230 

τεμ 100   
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84 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  τεμ 10   

85 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ (40 Χ 60 cm) τεμ 3   

86 ΠΙΝΕΖΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ (120 τεμ.) τεμ 30   

87 STEP ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  τεμ 3   

88 
ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΣΚΟΙ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (τύπου Leitz) 
ΣΕΤ ΤΟ 3 

Σετ 15   

89 ΣΠΑΓΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 100 μετρα τεμ 20   

90 Στικάκια για PC (flash USB stick 16GB) τεμ 5   

91 Στικάκια για PC (flash USB stick 8GB) τεμ 5   

92 ΣΤΥΛΟ (τύπου PILOT G-207) τεμ 150   

93 ΣΤΥΛΟ (τύπου ΒΙC CRYSTAL) τεμ 150   

94 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ (για χρήση κοινού) τεμ 15   

95 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΝΟ 3 περιπου 28mm 
(τύπου veto)  

κουτια 80   

96 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΝΟ 4 περιπου 33mm 
(τύπου veto)  

κουτια 80   

97 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΝΟ 5 περιπου 
50mm(τύπου veto) 

κουτια 80   

98 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΝΟ 7 περιπου 
60mm(τύπου veto) 

κουτια 50   

99 

Συρραπτικά χειρός µεταλλικής 
κατασκευής µε χειρολαβή σχήµατος 
τανάλιας που λειτουργούν µε 
σύρµατα σχήµατος  Π Νο 24/6 & 24/8 
(πλάτους 12 mm), µε δυνατότητα 
συρραφής τουλάχιστον 40 φύλλων  
(τύπου roma) 

τεμ 30   

100 

Συρραπτικά χειρός µεταλλικής 
κατασκευής µε χειρολαβή σχήµατος 
τανάλιας που λειτουργούν µε 
σύρµατα σχήµατος Π Νο 64 (βάθος 
τρυπήματος 56 mm) µε δυνατότητα 
συρραφής τουλάχιστον 10 φύλλων  

τεμ 30   

101 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 150 ΦΥΛ. Heavy 
duty (τύπου roma) 

τεμ 5   

102 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤ/ΜΑΤΗ 3- 6 ΓΡΑΜΜΩΝ τεμ 5   

103 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤ/ΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 
4mm 

τεμ 8   

104 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΗ 
ΣΕΤ (αρ. γραμμών 3 – μέγεθος 
χαρακτήρων 3 mm) 

τεμ 5   
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105 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1 - 3 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

τεμ 10   

106 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ τεμ 5   

107 
Ταινία συσκευασίας µη διαφανή 
αυτοκόλλητη πλάτους 5   cm 

τεμ 15   

108 
ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΤΑΛ/ΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤ/ΤΕΣ 
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ (στρογγυλές) ΜΠΛΕ τύπος 
S-542  

τεμ 5   

109 
ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ αναλογα το 
μεγεθος της σφραγίδας 

τεμ 20   

110 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 80 ΦΥΛΛΩΝ 
ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 

τεμ 30   

111 Τηλεφωνικά ευρετήρια τεμ 20   

112 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΣ 23Χ32 cm 

τεμ 1000   

113 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΣ 25X35,3 cm 

τεμ 1000   

114 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 
11,5Χ23 (με παράθυρο) 

τεμ 2000   

115 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ χάρτινος με 
αυτιά 35 Χ 26 cm 

τεμ 100   

116 
Φάκελοι αλληλογραφίας ενισχυµένοι 
µε κυψέλες αέρα  διαστάσεων 
220mm x 340mm Νο 6 

τεμ 200   

117 
Φάκελοι αλληλογραφίας ενισχυµένοι 
µε κυψέλες αέρα διαστάσεων 170mm 
x 220mm Νο 3 

τεμ 250   

118 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (μπλέ με ράχη 
12 & αυτιά) 25Χ35 

τεμ 150   

119 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (μπλέ με ράχη 
8 & αυτιά) 25Χ35 

τεμ 150   

120 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ & 
ΛΑΣΤΙΧΟ Α4 ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΡΕΣΠΑΝ  
Α! ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

τεμ 800   

121 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΛΑΣΤΙΧΟ 

τεμ 500   

122 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 
11 Χ 23 

τεμ 1000   

123 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 
25 Χ 35 

τεμ 1000   

124 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ τυπων ΑΑ , 
ΑΑΑ , 9V 

τεμ 2   
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125 ΧΑΡΑΚΑΣ 30 ΕΚ.  τεμ 30   

126 ΧΑΡΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ  τεμ 10   

127 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (POST IT) 38 
X 51 mm 

συσκευσια 110   

128 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (POST IT) 75 
X 75 mm 

συσκευσια 100   

129 
ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΖΙΓΚ ΖΑΚ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
50ΤΕΜ.ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 25Χ44  

συσκευσια 50   

130 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (90 Χ 90 mm)  τεμ 50   

131 
ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΦΗΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ  (ΚΟΛΛΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ) (21 Χ 29,7 mm) πακέτο 
400 φύλλα 

τεμ 20   

132 
Χαρτι φωτοτυπικο χρωματιστο α4 
160γρ. Φυλλων 250 

τεμ 20   

133 ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΚΟΣ 21ΕΚ τεμ 50   

134 

Ξηρογραφικό χαρτί διαστάσεων 
210χ297mm   (Α4), συνθεση χημικού 
πολτού 100%, απαλλαγμένο χλωρίου, 
χρώμα λευκό CIE 149 ±3, b;arow 
80gr/m2, πάχος 104±4μm, 
φωτεινότητα 108±1%, αδιαφάνεια 
89% 

Δεσμίδα 
500 

φύλλων 

2700   

135 Ξηρογραφικό χαρτί  Α3-80 gr 

Δεσμίδα 
500 

φύλλων 70 
  

136 
Μηχανογραφικό χαρτί 11χ. 

15/2Φ/Ριγέ 

κιβώτια 
1000 

φύλλων 2 
  

137 
Line forms- computer paper 11χ x 9,5 

NCR/3Φ 

κιβώτια 
750 

φύλλων 2 
  

138 
Line forms- computer paper 5,5χ x 9,5 

λευκό  

κιβώτια 
4000 

φύλλων 2 
  

139 Χαρτί plotter 914mm x 45m 92g 
Ρολό 45 
μέτρων 4 

  

         

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α   

    Φ.Π.Α. 24%   

   
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 

Α   
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ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  ΟΜΑΔΑ Α: 

Φ.Π.Α. (24%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΟΜΑΔΑ Α: 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΟΜΑΔΑ Α : 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β ΤΟΝΕΡ / ΜΕΛΑΝΙΑ 

α/α Μάρκα Μοντέλο  
Τύπος 
Τονερ 

Αριθμός 
Μηχανημάτων Ποσ/τα 

 Τιμή 
μονάδος 

χωρίς 
ΦΠΑ  

 Συνολική 
Δαπάνη 

χωρις ΦΠΑ  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1  (ΓΝΗΣΙΩΝ TONER KONICA MINOLTA ή  DEVELOP )  

1 
KONICA 
MINOLTA 

KM 283 TN217 
7 55 

 
 

2 
KONICA 
MINOLTA 

KM224e TN322 
4 45 

 
 

3 DEVELOP 
DEVELOP 
+224e 

TN321K 
3 40 

 
 

4 DEVELOP 
DEVELOP 
+224e 

TN321C 
3 5 

 
 

5 DEVELOP 
DEVELOP 
+224e 

TN321M 
3 5 

 
 

6 DEVELOP 
DEVELOP 
+224e 

TN321Y 
3 5 

 
 

7 DEVELOP 
DEVELOP 
4050 

TNP 44 
3 20 

 
 

8 
KONICA 
MINOLTA 

KM C200 TN214K 
1 8 

 
 

9 
KONICA 
MINOLTA 

KM C200 TN214C 
1 8 

 
 

10 
KONICA 
MINOLTA 

KM C200 TN214M 
1 8 

 
 

11 
KONICA 
MINOLTA 

KM C200 TN214Y 
1 8 
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12 
KONICA 
MINOLTA 

KM163 TN114 
1 8 

 
 

13 
KONICA 
MINOLTA 

KM164 TN116 
1 8 

 
 

  
   ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β1  

     Φ.Π.Α.24%  

         
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β1  

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β1: 

Φ.Π.Α. (24%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β1: 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β1: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

  

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2  (ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) 

α/α Μάρκα Μοντέλο  
Τύπος 
Τονερ 

Αριθμός 
Μηχανημάτων Ποσ/τα 

 Τιμή 
μονάδος 

χωρίς 
ΦΠΑ  

 Συνολική 
Δαπάνη χωρις 

ΦΠΑ  

1 CANON 
CANON  
IPF720 black PFI-102BK 1 2   

2 CANON 
CANON  
IPF720 cyan PFI-102C 1 2   

3 CANON 

CANON  
IPF720 
magenta PFI-102M 1 2   

4 CANON 

CANON  
IPF720 matte 
black PFI-102MBK 1 2   

5 CANON 
CANON  
IPF720 yellow PFI-102Y 1 2   

6 CANON 
CANON 
L100/140 FX10 6 8   

7 EPSON 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
EPSON LQ-
2090 DOT 
MATRIX   2 4   
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8 EVOLIS 
EVOLIS 
DUALYS 3 R3013 1 10   

9 EVOLIS 
EVOLIS 
PRIMACY R5H004ΝΑΑ 1 20   

10 EVOLIS 

EVOLIS 
PRIMACY 
advanced 
cleaning kit 
ΓΙΑ DUALYS 3 ACL002 1 5   

11 EVOLIS 

EVOLIS 
PRIMACY 
regular 
cleaning kit 
ΓΙΑ PRIMACY 
DS ACL001 1 5   

12 HP HP 2840 black Q3960A 1 2   

13 HP HP 2840 cyan Q3961A 1 2   

14 HP 
HP 2840 
magenta Q3963A 1 2   

15 HP 
HP 2840 
yellow Q3962A 1 2   

16 HP 
HP BI 2800 
cyan C4836A 2 3   

17 HP 
HP BI 2800 
magenta C4837A 2 3   

18 HP 
HP BI 2800 
yellow C4838A 2 3   

19 HP 

HP DESIGNJET 
500/800 
/ΒΙ2800 black C4844A 3 5   

20 HP 
HP DESIGNJET 
500/800 cyan C4911A  1 2   

21 HP 

HP DESIGNJET 
500/800 
magenta C4912A  1 2   

22 HP 

HP DESIGNJET 
500/800 
yellow C4913A  1 2   

23 HP 
HP LASERJET 
1010/20 Q2612A 13 21   

24 HP 
HP LASERJET 
1160   1 2   

25 HP 
HP LASERJET 
4300 DN   1 2   
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26 HP 
HP LASERJET 
8150DN C4267A 1 2   

27 HP 
Hp Laserjet 
P2015N   1 1   

28 HP 

HP A4 
LASERJET 
2300DN   1 1   

29 HP 
HP LASERJET 
P3015DN   5 8   

30 HP 

EKΤΥΠΩΤΗΣ 
ΗP A4 
LASERJET 
P4015X   1 2   

31 
KONICA 
MINOLTA KONICA 7155 ΤΝ601Κ 1 2   

32 KYOCERA 
KYOCERA 
2530/5035   2 5   

33 KYOCERA 
KYOCERA 
3050   1 2   

34 LEXMARK 
LEXMARK 
W840   2 5   

35 PANASONIC 
PANASONIC 
KX-FLM651   2 5   

36 RICOH 

RICOH AFICIO 
MPC2800 
black   1 2   

37 RICOH 

RICOH AFICIO 
MPC2800 
cyan   1 2   

38 RICOH 

RICOH AFICIO 
MPC2800 
magenta   1 2   

39 RICOH 

RICOH AFICIO 
MPC2800 
yellow   1 2   

40 OKI 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
oki ML5591   1 5   

41 SAMSUNG 
SAMSUNG SF-
650   1 25   

42 SHARP 
SHARP AR-
M316   1 2   

43 XEROX 

XEROX 
PHASER 6125 
black   1 2   
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44 XEROX 

XEROX 
PHASER 6125 
cyan   1 2   

45 XEROX 

XEROX 
PHASER 6125 
magenta   1 2   

46 XEROX 

XEROX 
PHASER 6125 
yellow   1 2   

          
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β2  

          Φ.Π.Α.24%  

          
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β2  

 

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β2: 

Φ.Π.Α. (24%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β2: 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β2: 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Λίστα Δειγμάτων 

4 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΣΥΡΜΑΤΑ (πλάτους 12 mm) 1000 24/6 χρώματος 

χρυσού (τύπου roma)  

5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΣΥΡΜΑΤΑ (πλάτους 6 mm) 2000 64  (τύπου roma) 

6 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (τύπου τανάλια) 

8 
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑΣ με μπαταρία και τροφοδοτικό ρευματος  14 ψηφιων 

(συμπεριλαμβανομένου του τροφοδοτικού) 

21 
ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ (Περφορατέρ Extra Heavy Duty 6.3 mm 65 φυλλων με 

πλαστικό οδηγο για ακριβεια στο τρύπημα 

22 
ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ (Περφορατέρ Medium Duty 1.6 mm μικρός)με πλαστικο 

οδηγο για ακριβεια στο τρυπημα 

26 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ρολό (6m X 4,2mm)(τύπου blanco)  

27 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ υγρό (20ml) (τύπου blanco) 

32 ΖΕΛΑΤΙΝΑ (διαφανής 0.09mm με άνοιγμα επάνω) για κλασέρ και ντοσιέ  Α4  

42 ΚΛΑΣΣΕΡ 8/32 με πλαστική επένδυση (τύπου skag) 

50 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25x35x8cm 

92 ΣΤΥΛΟ (τύπου PILOT G-207) 

93 ΣΤΥΛΟ (τύπου ΒΙC CRYSTAL) 

95 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΝΟ 3 περιπου 28mm (τύπου veto)  

96 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΝΟ 4 περιπου 33mm (τύπου veto)  

97 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΝΟ 5 περιπου 50mm(τύπου veto) 

98 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΝΟ 7 περιπου 60mm(τύπου veto) 

99 
Συρραπτικά χειρός µεταλλικής κατασκευής µε χειρολαβή σχήµατος τανάλιας που 

λειτουργούν µε σύρµατα σχήµατος  Π Νο 24/6 & 24/8 (πλάτους 12 mm), µε 
δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 40 φύλλων  (τύπου roma) 

100 
Συρραπτικά χειρός µεταλλικής κατασκευής µε χειρολαβή σχήµατος τανάλιας που 

λειτουργούν µε σύρµατα σχήµατος Π Νο 64 (βάθος τρυπήματος 56 mm) µε 
δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 10 φύλλων  

118 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (μπλέ με ράχη 12 & αυτιά) 25Χ35 

119 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (μπλέ με ράχη 8 & αυτιά) 25Χ35 

120 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ & ΛΑΣΤΙΧΟ Α4 ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΡΕΣΠΑΝ  Α! ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

127 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (POST IT) 38 X 51 mm 

129 ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΖΙΓΚ ΖΑΚ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50ΤΕΜ.ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 25Χ44  

133 ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΚΟΣ 21ΕΚ 

134 
Ξηρογραφικό χαρτί διαστάσεων 210χ297mm   (Α4), συνθεση χημικού πολτού 100%, 
απαλλαγμένο χλωρίου, χρώμα λευκό CIE 149 ±3, b;arow 80gr/m2, πάχος 104±4μm, 

φωτεινότητα 108±1%, αδιαφάνεια 89% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: ..................................................................................................... 

Κατάστημα: ................................................................................................. 

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.) 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ........................................ ΕΥΡΩ...................... 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
......................€ υπέρ του / της...................................... ., (διεύθυνση)........................, για τη συμμετοχή του / 
της στο διενεργούμενο Διαγωνισμό του Δήμου Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης  για την προμήθεια 
“…………………………” σύμφωνα με τη υπ.αρ. σχετική Διακήρυξη και με ημερομηνία 
διαγωνισμού…………………... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη 
συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό για την προμήθεια « ………………………….» , καθ' όλο τον χρόνο 
της ισχύος της. 

ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟ ΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΛΙΚΑ Η ΜΕΡΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΜΟ Η ΜΗ ΤΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΕΣ , ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΠΟΙΣΗ ΣΑΣ. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται με βάση το άρθρο 72 παρ. 3 , 4 και 5 του ν. 4412/2016 (Α' 147) 
“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» και ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι την............................................................ , μετά την 
πάροδο της οποίας και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με δικαστικό επιμελητή 
δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή 
μας αυτή. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 
εγγύησης. 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε.  

Με τιμή 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ...........................  

Κατάστημα ..............................  

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)                                Ημερομηνία έκδοσης ...............  

                                                                 ΕΥΡΩ ..................................  

Προς: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ... 

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ ............ (και ολογράφως) .......................... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ 
της Εταιρείας ......................................................., οδός......................................., αριθμός ..............., 
ΤΚ........................ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ............................... , (2) 
..................................., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση 
από αυτή των όρων της Σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας για την προμήθεια: 
“……………………………………” προς κάλυψη αναγκών του ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και το 
οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ......................... ΕΥΡΩ. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.  

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  
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