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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ –ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΧ ΚΑΙ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΛ. ΦΠΑ 24% 42.992,46 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 24% 34.671,34 

ΑΡΙΘΜ.  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    12191 /14-3-2019 

CPV 30125110-5, 30125000-1 
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας υ
όψη τις διατάξεις: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

4. 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»,  

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

6. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

9. του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
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13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά 

Θέµατα”,  

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

στοιχεία”,  

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

16. της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

17. της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

18. 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. 

19. Tην αριθ.1/2019 Τεχνική Περιγραφή  της ∆/νσης  Προγραµµατισµού Οργάνωσης  & 
Πληροφορικής για την 
ροµήθεια αναλωσίµων  εκτυ
ωτών , φωτοτυ
ικών µηχανηµάτων 
και  συσκευών fax  των   Υ
ηρεσιών του  ∆ήµου. 

20. Τις  αριθ.  Β189/2019 , Β190/2019 και  Β191/2019  Α
οφάσεις   Ανάληψης  Υ
οχρέωσης  
21. Την υ
΄ αριθ. 40/2019  Α
όφαση Οικονοµικής Ε
ιτρο
ής ∆ήµου Αγρινίου ( 

Α∆Α:Ψ4ΩΤΩ65-Λ∆Η) σχετικά µε την µε την  έγκριση διενέργειας της 
ροµήθειας, την  
έγκριση  της  µελέτης και την κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισµού της 
ροµήθειας 

22. Την αριθ. 23/2019 Α
όφαση Οικονοµικής Ε
ιτρο
ής ∆ήµου Αγρινίου  (Α∆Α:ΩΜ95ΜΩ65-
ΙΧ1) σχετικά  µε συγκρότηση ε
ιτρο
ής αξιολόγησης 
ροσφορών – ενστάσεων διαγωνισµού 

23. Τη αρίθµ. 32/2019 α
όφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  ∆ήµου Αγρινίου  ( Α∆Α:Ψ5ΣΟΩ65-
ΗΘ6) σχετικά   µε συγκρότηση των ε
ιτρο
ών   
αρακολούθησης  και 
αραλαβής δηµοσίων 
συµβάσεων 
ροµηθειών   για το έτος 2019. 

24. Την  αρίθµ.386/2018 Α
όφαση  ∆ηµάρχου Αγρινίου 
ερί ορισµού  Αντιδηµάρχων και 
ορισµό αρµοδιοτήτων. 

διακηρύσσει 
Συνο
τικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες 
ροσφορές µε αντικείµενο την 
ροµήθεια 
αναλωσίµων  εκτυ
ωτών , φωτοτυ
ικών µηχανηµάτων και  συσκευών fax  των   Υ
ηρεσιών του  
∆ήµου και κριτήριο κατακύρωσης την 
λέον συµφέρουσα α
ό οικονοµική ά
οψη 
ροσφορά, 
βάσει τιµής,  για το σύνολο των  οµάδων της  
ροµήθειας, ό
ως αυτές 
εριγράφονται  στην 
αριθ. 1/2019 Μελέτη  
ου συνέταξε  το  Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής  και Ε
ικοινωνιών  
της ∆/νσης  Προγραµµατισµού  Οργάνωσης  και Πληροφορικής  του ∆ήµου Αγρινίου, µε τους 
ακόλουθους όρους: 
 
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία ε>ικοινωνίας 

Ε
ωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

Ταχυδροµική διεύθυνση ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ  10 

Πόλη ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 30131 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α  

Κωδικός ΝUTS EL631 

Τηλέφωνο 2641360274 

Φαξ 2641360277 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  dagrpromithion@agrinio.gr 

Αρµόδιος για 
ληροφορίες ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ  





 3 

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

 
Εφόσον οι ανωτέρω υ
ηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης της 
ροµήθειας, υ
οχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους 
ενδιαφερόµενους/
ροσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 2ο :Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών 
1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της 
ερι
τ. 14 της 
αρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016 για τον 
αρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
α) η 
ροκήρυξη σύµβασης, 
β) η 
αρούσα διακήρυξη, 
γ) το τυ
ο
οιηµένο έντυ
ο υ
εύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το ο
οίο εγκρίθηκε µε την υ
' αριθ. 158/2016 
Α
όφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 
δ) η  αρίθµ. 1/2019  Τεχνική Περιγραφή  της 
ροµήθειας  
ε) τυχόν συµ
ληρωµατικές 
ληροφορίες και διευκρινίσεις 
ου θα 
αρασχεθούν α
ό την 
αναθέτουσα αρχή ε
ί όλων των ανωτέρω 
2. Το 
λήρες κείµενο της 
αρούσας ∆ιακήρυξης  θα καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
Η 
ερίληψη της 
αρούσας ∆ιακήρυξης,  θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότο
ο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)   
 Περίληψη της 
αρούσας ∆ιακήρυξης   θα  δηµοσιευτεί  στον Ελληνικό Τύ
ο, σύµφωνα µε το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  σε  µία  ηµερήσια ή εβδοµαδιαία το
ική ή 
εριφερειακή εφηµερίδα.  
Παρέχεται ελεύθερη, 
λήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
ρόσβαση σε όλα  τα  έγγραφα 
της σύµβασης α
ό  την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : 
www.cityofagrinio.gr στην διαδροµή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 Ε
ι
λέον τα έγγραφα της σύµβασης διατίθενται ,άνευ  αντιτίµου,  α
ό το Τµήµα Προµηθειών  
της ∆/ νσης Οικονοµικών Υ
ηρεσιών ( Παλαµά και Μαβίλη - Αγρίνιο -3ος όροφος  ) κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
Οι ενδιαφερόµενοι µ
ορούν να 
αραλάβουν τα 
αρα
άνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον 
τα ζητήσουν έγκαιρα . Η αναθέτουσα αρχή α
οστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των 
Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας ,  χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο. 
 
Άρθρο 3: Αντικείµενο του διαγωνισµού –Χρηµατοδότηση  
1.Αντικείµενο  του διαγωνισµού  είναι η  
ροµήθεια αναλωσίµων  εκτυ
ωτών , φωτοτυ
ικών 
µηχανηµάτων και  συσκευών fax  των   Υ
ηρεσιών του  ∆ήµου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 
οι 
οσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην 1/2019 Τεχνική  Περιγραφή της ∆/νσης  
Προγραµµατισµού και  Πληροφορικής , οι ο
οίες εγκρίθηκαν µε την   
αρούσα   α
όφαση 
Οικονοµικής Ε
ιτρο
ής και α
οτελούν ανα
όσ
αστο τµήµα της  διακήρυξης.  
Η 
ροµήθεια έχει οµαδο
οιηθεί ως εξής:  
ΟΜΑ∆Α 1: Προµήθεια αναλωσίµων  ( τόνερ ) για εκτυ>ωτές & Φαξ  (CPV:30125110-5) 
Αναλυτικά τα είδη και  τα τεχνικά  τους  χαρακτηριστικά αναφέρονται στην αρίθµ. 1/2019 
Τεχνική Περιγραφή του Τµήµατος  Τεχνολογιών   Πληροφορικής  & Ε
ικοινωνιών  της  ∆/νσης  
Προγραµµατισµού  Οργάνωσης &  Πληροφορικής. Ο ενδεικτικός 
ροϋ
ολογισµός ανέρχεται 
στο 
οσό  των 16.594,10Ευρώ  
λέον του αναλογούντος   ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει  τον Κ.Α.10-
6613.002 του 
ροϋ
ολογισµού έτους 2019 και χρηµατοδοτείται α
ό ίδια έσοδα του  ∆ήµου . 
 
ΟΜΑ∆Α 2: Προµήθεια drum-unit  εκτυ>ωτών  και συσκευών fax (CPV:30125000-1) 
Αναλυτικά τα είδη και  τα τεχνικά  τους  χαρακτηριστικά αναφέρονται στην αρίθµ. 1/2019 
Τεχνική Περιγραφή του Τµήµατος  Τεχνολογιών   Πληροφορικής  & Ε
ικοινωνιών  της  ∆/νσης  
Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής. Ο ενδεικτικός 
ροϋ
ολογισµός ανέρχεται 
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στο 
οσό  των 3.566,00Ευρώ  
λέον του αναλογούντος  ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει  τον Κ.Α.10-
6613.002 του 
ροϋ
ολογισµού έτους 2019 και χρηµατοδοτείται α
ό ίδια έσοδα του  ∆ήµου . 
ΟΜΑ∆Α 3:Προµήθεια αναλωσίµων  ( τόνερ) φωτοτυ>ικών µηχανηµάτων(CPV:30125110-5) 
Αναλυτικά τα είδη και  τα τεχνικά  τους  χαρακτηριστικά αναφέρονται στην αρίθµ. 1/2019 
Τεχνική Περιγραφή του Τµήµατος  Τεχνολογιών   Πληροφορικής  & Ε
ικοινωνιών  της  ∆/νσης  
Προγραµµατισµού  Οργάνωσης &  Πληροφορικής. Ο ενδεικτικός 
ροϋ
ολογισµός ανέρχεται 
στο 
οσό  των 5.773,24Ευρώ  
λέον του αναλογούντος   ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει  τον Κ.Α.10-
6612.003 του 
ροϋ
ολογισµού έτους 2019 και χρηµατοδοτείται α
ό ίδια έσοδα του  ∆ήµου . 
 
ΟΜΑ∆Α 4: Προµήθεια drum-unit  φωτοτυ>ικών µηχανηµάτων(CPV:30125000-1) 
Αναλυτικά τα είδη και  τα τεχνικά  τους  χαρακτηριστικά αναφέρονται στην αρίθµ. 1/2019 
Τεχνική Περιγραφή του Τµήµατος  Τεχνολογιών   Πληροφορικής  & Ε
ικοινωνιών  της  ∆/νσης  
Προγραµµατισµού  Οργάνωσης &  Πληροφορικής. Ο ενδεικτικός 
ροϋ
ολογισµός ανέρχεται 
στο 
οσό  των 2.290,00Ευρώ  
λέον του αναλογούντος   ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει  τον Κ.Α.10-
6612.003 του 
ροϋ
ολογισµού έτους 2019 και χρηµατοδοτείται α
ό ίδια έσοδα του  ∆ήµου . 
 
ΟΜΑ∆Α 5: Προµήθεια λοι>ών αναλωσίµων  εκτυ>ωτών  , φωτοτυ>ικών  και συσκευών  fax 
(CPV:30125000-1) 
Αναλυτικά τα είδη και  τα τεχνικά  τους  χαρακτηριστικά αναφέρονται στην αρίθµ. 1/2019 
Τεχνική Περιγραφή του Τµήµατος  Τεχνολογιών   Πληροφορικής  & Ε
ικοινωνιών  της  ∆/νσης  
Προγραµµατισµού  Οργάνωσης &  Πληροφορικής. Ο ενδεικτικός 
ροϋ
ολογισµός ανέρχεται 
στο 
οσό  των 6.448,00Ευρώ  
λέον του αναλογούντος   ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει  τον Κ.Α.10-
6264.002  του 
ροϋ
ολογισµού έτους 2019 και χρηµατοδοτείται α
ό ίδια έσοδα του  ∆ήµου . 
 
Οι  συµµετέχοντες στο διαγωνισµό  
ρέ
ει να καταθέσουν 
ροσφορά   για  το σύνολο των 
οµάδων ό
ως αναφέρονται 
αρα
άνω. 
Η  
αραλαβή   της   
ροµήθειας   θα γίνει   εντός 2 µηνών α
ό την υ
ογραφή της  σύµβασης.  
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της 
λέον συµφέρουσας α
ό οικονοµική ά
οψη 

ροσφοράς, βάσει τιµής  για το σύνολο της  
ροµήθειας. 
 
Άρθρο 4ο :∆ικαίωµα συµµετοχής  
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της 
αρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή 
νοµικά 
ρόσω
α και, σε 
ερί
τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, 
ου είναι 
εγκατεστηµένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρω
αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες 
ου έχουν υ
ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό 
ου η υ
ό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύ
τεται α
ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες 
ου δεν εµ
ί
τουν στην 
ερί
τωση γ΄ της 
αρούσας 
αραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή 
ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµ
εριλαµβανοµένων και των 
ροσωρινών συµ
ράξεων, 
δεν α
αιτείται να 
εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ
οβολή 
ροσφοράς. 
Όµως, η αναθέτουσα αρχή µ
ορεί να α
αιτήσει α
ό τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να 

εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο 
ου η 

εριβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανο
οιητική εκτέλεση της 
σύµβασης 

3. Στις 
ερι
τώσεις υ
οβολής 
ροσφοράς α
ό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 
Άρθρο 5ο: ∆ηµοσίευση. 
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Το 
λήρες κείµενο της 
αρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
Η 
ροκήρυξη (
ερίληψη της 
αρούσας ∆ιακήρυξης) ό
ως 
ροβλέ
εται στην 
ερί
τωση 16 της 

αραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότο
ο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  
Περίληψη της 
αρούσας ∆ιακήρυξης   θα  δηµοσιευτεί  στον Ελληνικό Τύ
ο, σύµφωνα µε το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  σε  µία  ηµερήσια ή εβδοµαδιαία το
ική ή 
εριφερειακή εφηµερίδα.  
Το 
λήρες κείµενο της 
αρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση(URL):www.agrinio.gr  στην διαδροµή : ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΕΛΙ∆Α► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 
Ε
ίσης η 
ροκήρυξη (
ερίληψη της 
αρούσας ∆ιακήρυξης) θα δηµοσιευθεί στον το
ικό τύ
ο 
σύµφωνα µε το άρθρο 377 
αρ.1 
ερι
τ. 82 του Ν.4412/2016, άρθρο 379 
αρ.12 του 
Ν.4412/2016, ό
ως τρο
ο
οιήθηκαν α
ό το άρθρο 18 του Ν.4469/2017και τις διατάξεις του Ν. 
3548/2007. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης 
ερίληψης της 
αρούσας και τυχόν ε
αναλη
τικής στον Τύ
ο βαρύνουν 
τον Προµηθευτή, σύµφωνα  µε το Ν. 3801/2009. Σε 
ερί
τωση, µαταίωσης ή ακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν το ∆ήµο. 
 
Άρθρο 6ο: Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 
υ
οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι 
ροσφορές και τα 
εριλαµβανόµενα σε αυτές 
στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α
ό ε
ίσηµη µετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. 
Τα α
οδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α
ό ε
ίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδα
ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα 
ου αφορούν αλλοδα
ούς οικονοµικούς φορείς και 
ου 
θα κατατεθούν α
ό τους 
ροσφέροντες στην 
αρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα 
ε
ικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µ
ορεί να γίνει είτε α
ό τη 
µεταφραστική υ
ηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε α
ό το αρµόδιο 
ροξενείο, είτε α
ό δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα 
ερί ∆ικηγόρων, είτε α
ό ορκωτό 
µεταφραστή της χώρας 
ροέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υ
ηρεσία. 
Ε
ιτρέ
εται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδή
οτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
ου 
αφορά αλλοδα
ή Ε
ιχείρηση µε τη µορφή ε
ικυρωµένης φωτοτυ
ίας 
ροερχόµενης είτε α
ό το 
νόµιµο ε
ικυρωµένο έγγραφο α
ό το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του 
ροσφέροντος, είτε 
α
ό το 
ρωτότυ
ο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η ε
ικύρωση αυτή 
ρέ
ει να έχει γίνει α
ό δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα 
ερί ∆ικηγόρων. 
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυ
α -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό 

εριεχόµενο µ
ορούν να υ
οβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται α
ό 
µετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε µορφής ε
ικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υ
οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  : Τό>ος και χρόνος υ>οβολής >ροσφορών του διαγωνισµού 
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνο
τικού διαγωνισµού νοείται η δηµοσίευση της 

αρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 120 
αρ. 2) . Ελάχιστη 
ροθεσµία 
αραλαβής 

ροσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες α
ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
ροκήρυξης  
της σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ (άρθρο 121 
αρ.1γ του Ν.4412/2016, ό
ως τρο
ο
οιήθηκε α
ό 
την 
αρ.6 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017).  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην ∆/νση Προγραµµατισµού  Οργάνωσης &  Πληροφορικής  (  
οδός ∆αγκλή 27 – Αγρίνιο, ΤΚ :30131) .Ως ηµεροµηνία λήξης της >ροθεσµίας >αραλαβής των 
>ροσφορών στον διαγωνισµό, ορίζεται η 27/3/2019, ηµέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υ>οβολής 
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>ροσφορών ορίζεται η  11:00 >.µ. Μετά τη λήξη της 
αραλαβής 
ροσφορών θα ξεκινήσει η 
διαδικασία α
οσφράγισης, ενώ
ιον της Ε
ιτρο
ής ∆ιαγωνισµού. Αν, για λόγους ανωτέρας 
βίας, δεν διενεργηθεί η α
οσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η α
οσφράγιση και η 
καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε ο
οιαδή
οτε άλλη ηµέρα, µε α
όφαση της 
Οικονοµικής Ε
ιτρο
ής. Η α
όφαση αυτή κοινο
οιείται εγγράφως, 
ριν τη νέα ηµεροµηνία, σε 
όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η 
α
οσφράγιση των 
ροσφορών, µ
ορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα 
λοι
ά των διατάξεων των δύο 
ροηγούµενων εδαφίων. 
Φάκελοι 
ροσφορών 
ου υ
οβάλλονται 
ριν α
ό την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 
υ
οβολής των 
ροσφορών, δεν α
οσφραγίζονται, αλλά 
αραδίδονται στην ε
ιτρο
ή 
διαγωνισµού, 
ρο της εκ
νοής της καταληκτικής 
ροθεσµίας 
αραλαβής 
ροσφορών για την 
α
οσφράγιση.  
Η έναρξη υ
οβολής των 
ροσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής , 
ου κατατίθενται κατά 
την καταληκτική ηµεροµηνία στην ε
ιτρο
ή διαγωνισµού, κηρύσσεται α
ό τον 
ρόεδρο 
αυτού, µισή ώρα 
ριν α
ό την ώρα λήξης. Η 
αραλαβή µ
ορεί να συνεχισθεί και µετά την 
ώρα λήξης , αν η υ
οβολή, 
ου έχει εµ
ρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακο
ή λόγω του 

λήθους των 
ροσελθόντων ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της 
αραλαβής 
κηρύσσεται ε
ίσης α
ό τον 
ρόεδρο της ε
ιτρο
ής διαγωνισµού, µε 
ροειδο
οίηση ολίγων 
λε
τών της ώρας και αφού έχει 
αραλάβει α
ό το 
ρωτόκολλο τις 
ροσφορές 
ου έχουν 
κατατεθεί εµ
ρόθεσµα και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
ροσφορά ή 
αίτηση συµµετοχής.  
Προσφορές 
ου υ
οβάλλονται εκ
ρόθεσµα , ε
ιστρέφονται χωρίς να α
οσφραγιστούν ή να 
αξιολογηθούν αντιστοίχως.  
Μετά την λήξη της 
ροθεσµίας 
αράδοσης των 
ροσφορών, η ε
ιτρο
ή διαγωνισµού  ξεκινά 
την διαδικασία α
οσφράγισης δηµόσια. Η α
οσφράγιση διενεργείτε δηµόσια, 
αρουσία των 

ροσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκ
ροσώ
ων τους, οι ο
οίοι λαµβάνουν 
γνώση των λοι
ών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων 
ου υ
οβλήθηκαν α
ό 
αυτούς , ό
ως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 
4412/2016.Η α
οσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής-τεχνικής 
ροσφοράς 
και των οικονοµικών 
ροσφορών µ
ορούν να γίνουν σε µια δηµόσια συνεδρίαση, κατά την 
κρίση της ε
ιτρο
ής διαγωνισµού (αρ. 117 
αρ.4).  
Εφόσον ο ενδιαφερόµενος >ροµηθευτής ζητήσει συµ>ληρωµατικές >ληροφορίες έγκαιρα 
ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες >ριν α>ό την ηµεροµηνία >ου έχει ορισθεί για την υ>οβολή 
των >ροσφορών, αυτές α>οστέλλονται ή >αραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες 
ηµέρες >ριν την καταληκτική ηµεροµηνία >αραλαβής >ροσφορών.  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : Λόγοι α>οκλεισµού 
Κάθε 
ροσφέρων α
οκλείεται α
ό τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον 
συντρέχει στο 
ρόσω
ό του (αν 
ρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό 
ρόσω
ο) ή σε ένα 
α
ό τα µέλη του (αν 
ρόκειται 
ερί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας α
ό τους λόγους των 

αρακάτω 
ερι
τώσεων: 
1. Όταν υ>άρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική α>όφαση για έναν α>ό τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό
ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της α
όφασης-

λαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την κατα
ολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, ό
ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης 
ερί της κατα
ολέµησης της διαφθοράς 
στην ο
οία ενέχονται υ
άλληλοι των Ευρω
αϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
αράγραφο 1 του άρθρου 2 της α
όφασης-

λαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την κατα
ολέµηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και ό
ως ορίζεται στην 
κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
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γ) α
άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
ροστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω
αϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
ο
οία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, ό
ως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της α
όφασης-
λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την κατα
ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή α
ό
ειρα διά
ραξης εγκλήµατος, ό
ως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµο
οίηση εσόδων α
ό 
αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
ό
ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρω
αϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την 
ρόληψη της χρησιµο
οίησης του 
χρηµατο
ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο
οίηση εσόδων α
ό 
αράνοµες δραστηριότητες 
και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η ο
οία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) 
αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ
ορίας ανθρώ
ων, ό
ως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω
αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Α
ριλίου 
2011, για την 
ρόληψη και την κατα
ολέµηση της εµ
ορίας ανθρώ
ων και για την 
ροστασία 
των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της α
όφασης-
λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η ο
οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
Ο οικονοµικός φορέας α
οκλείεται ε
ίσης όταν το 
ρόσω
ο εις βάρος του ο
οίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική α
όφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή ε
ο
τικού 
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκ
ροσώ
ησης, λήψης α
οφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 
Η υ
οχρέωση του 
ροηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις 
ερι
τώσεις εταιρειών 
εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
ροσω
ικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις 
ερι
τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2. Όταν ο  >ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ>οχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει δια>ιστωθεί α>ό δικαστική ή διοικητική 
α>όφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας ό>ου είναι 
εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία  ή/και η αναθέτουσα αρχή  µ
ορεί να α
οδείξει µε 
τα κατάλληλα µέσα ότι ο 
ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ
οχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  
Αν ο 
ροσφέρων είναι Έλληνας 
ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υ
οχρεώσεις του 
ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύ
τουν τόσο την κύρια 
όσο και την ε
ικουρική ασφάλιση. ∆εν α
οκλείεται  ο 
ροσφέρων, όταν έχει εκ
ληρώσει τις 
υ
οχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
ου 
οφείλει, συµ
εριλαµβανοµένων, κατά 
ερί
τωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
ροστίµων 
είτε υ
αγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
3.Κατ’εξαίρεση, για ε
ιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, ό
ως δηµόσιας υγείας ή 

ροστασίας του 
εριβάλλοντος δεν εφαρµόζονται  οι 
αράγραφοι  1 και 2.  
Κατ’ εξαίρεση ε
ίσης , όταν ο α
οκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά 

οσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 

ροσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές 
οσό 
ου οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υ
οχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον ο
οίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο 
της 
αρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, 
ριν α
ό την εκ
νοή της 
ροθεσµίας υ
οβολής 

ροσφοράς, δεν εφαρµόζεται  η 
αράγραφος 2. 
4.Α>οκλείεταια>ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της >αρούσας σύµβασης, 
>ροσφέρων οικονοµικός φορέας σε ο>οιαδή>οτε α>ό τις ακόλουθες καταστάσεις:  
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 (1) υ
άρχουν ε
αρκώς εύλογες ενδείξεις 
ου οδηγούν στο συµ
έρασµα ότι ο οικονοµικός 
φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού,  
(2) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν µ
ορεί να θερα
ευθεί α
οτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο 
αρεµβατικά, µέσα,  
(3) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού α
ό την 
ρότερη συµµετοχή του 
οικονοµικού φορέα κατά την 
ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µ
ορεί να θερα
ευθεί µε άλλα, λιγότερο 

αρεµβατικά, µέσα,  
(4) εάν έχει ε
ιδείξει σοβαρή ή ε
αναλαµβανόµενη 
ληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
α
αίτησης στο 
λαίσιο 
ροηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 
ροηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή 
ροηγούµενης σύµβασης 
αραχώρησης 
ου είχε ως α
οτέλεσµα την 

ρόωρη καταγγελία της 
ροηγούµενης σύµβασης, α
οζηµιώσεις ή άλλες 
αρόµοιες κυρώσεις,  
(5) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
αροχή των 
ληροφοριών 
ου 
α
αιτούνται για την εξακρίβωση της α
ουσίας των λόγων α
οκλεισµού ή την 
λήρωση των 
κριτηρίων ε
ιλογής, έχει α
οκρύψει τις 
ληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
ροσκοµίσει 
τα δικαιολογητικά 
ου α
αιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10 και 21 της 
αρούσας,  
(6) εάν ε
ιχείρησε να ε
ηρεάσει µε αθέµιτο τρό
ο τη διαδικασία λήψης α
οφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να α
οκτήσει εµ
ιστευτικές 
ληροφορίες 
ου ενδέχεται να του α
οφέρουν 
αθέµιτο 
λεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 
αράσχει εξ αµελείας 

αρα
λανητικές 
ληροφορίες 
ου ενδέχεται να ε
ηρεάσουν ουσιωδώς τις α
οφάσεις 
ου 
αφορούν τον α
οκλεισµό, την ε
ιλογή ή την ανάθεση,  
(7) εάν έχει δια
ράξει σοβαρό ε
αγγελµατικό 
αρά
τωµα, το ο
οίο θέτει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το ο
οίο του ε
ιβλήθηκε 
οινή 
ου του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη 
διαδικασία.  
 
5. Η αναθέτουσα αρχή α
οκλείει οικονοµικό φορέα σε ο
οιοδή
οτε χρονικό σηµείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν α
οδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

ράξεων ή 
αραλείψεων αυτού είτε 
ριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία α
ό τις άνω 

ερι
τώσεις . 
 
6. Οικονοµικός φορέας 
ου του έχει ε
ιβληθεί, µε την κοινή υ
ουργική α
όφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η 
οινή του α
οκλεισµού α
οκλείεται αυτοδίκαια και α
ό την 
αρούσα 
διαδικασία σύναψης δηµοσίων (διαγωνισµό). 
 
7.Καταλληλόλητα άσκησης ε>αγγελµατικής δραστηριότητας(άρθρο  75 >αρ. 2 ν. 4412/2016) 
Οι οικονοµικοί φορείς 
ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
αρούσας σύµβασης 
α>αιτείται να ασκούν εµ>ορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το 
αντικείµενο της >ροµήθειας.  Οι οικονοµικοί φορείς 
ου είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος 
της Ευρω
αϊκής Ένωσης α
αιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα α
ό τα ε
αγγελµατικά ή 
εµ
ορικά µητρώα 
ου τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανο
οιούν 
ο
οιαδή
οτε άλλη α
αίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016. Στην 
ερί
τωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του 
Ευρω
αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 
ου 
ροσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε 
τρίτες χώρες 
ου δεν εµ
ί
τουν στην 
ροηγούµενη 
ερί
τωση και έχουν συνάψει διµερείς ή 

ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, 
α
αιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα ε
αγγελµατικά ή εµ
ορικά µητρώα. Οι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς α
αιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εµ
ορικό ή Βιοµηχανικό Ε
ιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού 
Υλικού. 
 
Άρθρο 9: Προκαταρκτική α>όδειξη κατά την υ>οβολή >ροσφορών 
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Κατά την υ
οβολή 
ροσφορών οι οικονοµικοί φορείς υ
οβάλλουν : 
 
1.Το Τυ>ο>οιηµένο Έντυ>ο Υ>εύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της 
αρ. 4 του άρθρου 79 ν. 
4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, ό
ως εγκρίθηκε µε την υ
' αριθ. 158/2016 Α
όφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως 
ροκαταρκτική 
α
όδειξη 
ρος αντικατάσταση των 
ιστο
οιητικών 
ου εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
ε
ιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας  δεν βρίσκεται σε µία α
ό τις καταστάσεις 
του άρθρου 8   της 
αρούσας. 
Σε ο
οιοδή
οτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µ
ορεί να ζητηθεί α
ό τους 

ροσφέροντες να υ
οβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της ε
όµενης 
αραγράφου, 
όταν αυτό α
αιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Στην 
ερί
τωση υ
οβολής 
ροσφοράς α
ό ένωση οικονοµικών φορέων, το τυ
ο
οιηµένο 
έντυ
ο (ΤΕΥ∆) υ
οβάλλεται χωριστά α
ό κάθε µέλος της ένωσης. 
Το Τυ>ο>οιηµένο Έντυ>ο Υ>εύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) υ>ογράφεται : 
αα) στις >ερι>τώσεις εταιρειών >εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και >ροσω>ικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), α>ό τους διαχειριστές και  
ββ) στις >ερι>τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), α>ό τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς 
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Σε 
ερί
τωση 
ου 
ερισσότερα 
ρόσω
α, σύµφωνα µε τα 
αρα
άνω έχουν υ
οχρέωση 
υ
ογραφής του ΤΕΥ∆, υ
ογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι 
διαφορετικού για κάθε υ
ογράφοντα) ΤΕΥ∆.  
Το Τυ
ο
οιηµένο Έντυ
ο Υ
εύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) δεν α
αιτείται να φέρει βεβαίωση του 
γνησίου της υ
ογραφής των κατά νόµο υ
όχρεων 
ρος υ
ογραφή του. Ε
ισηµαίνεται, ωστόσο, 
ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση ε
ιφέρει τις έννοµες συνέ
ειες της ψευδούς ή 
ανακριβούς δήλωσης 
ου 
ροβλέ
ονται στην κείµενη νοµοθεσία. 
2.Εγγύηση συµµετοχής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της >αρούσας. 
 
3.Τεχνική >ροσφορά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της >αρούσας. 
 
4.Για την α>όδειξη της νόµιµης σύστασης και εκ>ροσώ>ησης, στις 
ερι
τώσεις 
ου ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό 
ρόσω
ο, 
ροσκοµίζει τα κατά 
ερί
τωση νοµιµο>οιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ>ροσώ>ησης (ό
ως καταστατικά, 
ιστο
οιητικά 
µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 
ερί
τωση Α.Ε., κλ
., ανάλογα µε τη 
νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Α
ό τα ανωτέρω έγγραφα 
ρέ
ει να 
ροκύ
τουν η 
νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τρο
ο
οιήσεις των καταστατικών, το/τα 
ρόσω
ο/α 
ου 
δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος 
εκ
ρόσω
ος, δικαίωµα υ
ογραφής κλ
.), τυχόν τρίτοι, στους ο
οίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκ
ροσώ
ησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου 
εκ
ροσώ
ου. 
Συγκεκριµένα : 

I. Για Α.Ε. α>αιτείται : α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, 
τρο>ο>οιήσεων καταστατικού και γ) ΦΕΚ στο ο>οίο υ>άρχει δηµοσιευµένη 
ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκ>ροσώ>ηση της 
συγκεκριµένης εταιρείας. 

II. Για Ε.Π.Ε. κωδικο>οιηµένο καταστατικό , α>ό το ο>οίο >ροκύ>τει ο διαχειριστής της 
Ε.Π.Ε.  

III. Εάν ο >ροσφέρων είναι >ροσω>ική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) >ρέ>ει να >ροσκοµίσει 
ε>ικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 
Τα 
αρα
άνω νοµιµο
οιητικά έγγραφα και στοιχεία 
ρέ
ει να α
οδεικνύουν την εν 
γένει νοµική κατάσταση του συµµετέχοντος και α
ό αυτά 
ρέ
ει να 
ροκύ
τουν ο 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υ
όλοι
α 
ρόσω
α 
ου έχουν δικαίωµα 
να δεσµεύουν µε την  υ
ογραφή τους το νοµικό 
ρόσω
ο και τα έγγραφα της 
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νοµιµο
οίησης αυτών, αν αυτό δεν 
ροκύ
τει ευθέως α
ό το καταστατικό αναλόγως µε 
τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
ροσώ
ου 

IV. Τα φυσικά >ρόσω>α, θα υ>οβάλλουν έναρξη ε>ιτηδεύµατος α>ό την αντίστοιχη 
∆.Ο.Υ. και τις µεταβολές του. 

Τα νοµιµο
οιητικά έγγραφα εκ
ροσώ
ησης θα συνοδεύονται µε >ιστο>οιητικό >ερί µη 
τρο>ο>οίησης, το ο>οίο θα έχει εκδοθεί το >ολύ τρεις  (3) µήνες >ριν α>ό την καταληκτική 
ηµεροµηνία υ>οβολής >ροσφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει >ραγµατο>οιηθεί 
άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα α
ό το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. 
ου 
έχει κατατεθεί. 
 
Άρθρο 10 :∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων α>οκλεισµού του άρθρου 8(∆ικαιολογητικά 
του >ροσωρινού αναδόχου) 
Α
ό τα έγγραφα – δικαιολογητικά του 
ροσωρινού αναδόχου 
ου θα 
ροσκοµισθούν, θα 

ρέ
ει να α
οδεικνύεται ότι, τόσο το δικαίωµα συµµετοχής όσο και οι όροι και 
ροϋ
οθέσεις 
συµµετοχής, ό
ως καθορίζονται στην 
αρούσα, συνέτρεχαν και κατά την ηµεροµηνία 
υ
οβολής της 
ροσφοράς του (
ροβλ. §1 άρ. 104 Ν. 4412/16). 
 
Για την α
όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α>οκλεισµού του άρθρου 8 οι οικονοµικοί 
φορείς 
ροσκοµίζουν αντίστοιχα τα 
αρακάτω δικαιολογητικά: 
α. για την 
αράγραφο 1 του άρθρου 8 της 
αρούσας: α>όσ>ασµα του σχετικού µητρώου 
(>οινικού µητρώου) τελευταίου τριµήνου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου 
ου 
εκδίδεται α
ό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας ό
ου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, α
ό το 
ο
οίο 
ροκύ
τει ότι 
ληρούνται αυτές οι 
ροϋ
οθέσεις (το ο>οίο θα είναι σε ισχύ κατά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υ>οβολής >ροσφορών).Η υ
οχρέωση 
ροσκόµισης του ως άνω 
α
οσ
άσµατος αφορά και τα 
ρόσω
α του τελευταίου εδαφίου της 
αραγράφου 1 του άρθρου 
8. 
 
β. για την 
αράγραφο 2 του άρθρου 8: 
ιστο
οιητικό 
ου εκδίδεται α
ό την αρµόδια αρχή του 
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, 
ερί του ότι έχουν εκ
ληρωθεί οι υ
οχρεώσεις του 
οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα. 
Για τους οικονοµικούς φορείς 
ου είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά είναι: 
 
(i) φορολογική ενηµερότητα 
ου εκδίδεται α
ό το Υ
ουργείο Οικονοµικών για τον οικονοµικό 
φορέα(η ο>οία θα είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υ>οβολής >ροσφορών), 
 
(ιι) ασφαλιστική ενηµερότητα 
ου εκδίδεται α
ό την αρµόδια κατά 
ερί
τωση Αρχή και 
αφορά τόσο την κύρια όσο και την ε
ικουρική ασφάλιση και 
ιο αναλυτικά: 
-Πιστο>οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, α
ό τα ο
οία να 
ροκύ
τει 
ότι ο υ
οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως 
ρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (τα 
ο>οία θα είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υ>οβολής >ροσφορών) 
-Υ>εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρηµένη για το γνήσιο της υ>ογραφής, στην ο>οία ο 
υ>οψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
ο
οίους οφείλει να καταβάλει εισφορές  (εργαζοµένους και µέλη ∆Σ). Η υ>εύθυνη δήλωση θα 
>ρέ>ει να έχει συνταχθεί µετά α>ό την ηµεροµηνία κοινο>οίησης της >ρόσκλησης υ>οβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 
Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύ
τει τις ασφαλιστικές υ
οχρεώσεις του 
ροσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ως φυσικό ή νοµικό 
ρόσω
ο για το 
ροσω
ικό τους µε σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας, συµ
εριλαµβανοµένων, όσον αφορά τα νοµικά 
ρόσω
α, και των εκ των µελών της 
διοίκησής τους εργαζοµένων µε ο
οιαδή
οτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 
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Σε 
ερί
τωση 
ου δεν εκδίδεται κά
οιο α
ό τα ανωτέρω 
ιστο
οιητικά ή δεν καλύ
τει όλες τις 

ερι
τώσεις, αντικαθίσταται α
ό ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκ
ροσώ
ου της ε
ιχείρησης. 
Στις ανωτέρω 
ερι
τώσεις, µαζί µε την ένορκη βεβαίωση 
ροσκοµίζεται και το έγγραφο της 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
ου βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του αντίστοιχου 

ιστο
οιητικού ή εγγράφου. 
Aν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
ιστο
οιητικά ή ό
ου τα 
έγγραφα ή τα 
ιστο
οιητικά αυτά δεν καλύ
τουν όλες τις 
ερι
τώσεις των  υ
ό 1 και 2  

αραγράφων  του άρθρου 8, το έγγραφο ή το 
ιστο
οιητικό µ
ορεί να αντικαθίσταται α
ό 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες ό
ου δεν 
ροβλέ
εται ένορκη βεβαίωση, α
ό 
υ
εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ
ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε
αγγελµατικού ή εµ
ορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό
ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές 
αρέχουν, ό
ου κρίνεται αναγκαίο, ε
ίσηµη δήλωση στην ο
οία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
ιστο
οιητικά της 
αρούσας 
αραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύ
τουν όλες τις 
ερι
τώσεις 
ου αναφέρονται στα υ
ό 1 και 2  

αραγράφων του άρθρου 8 της 
αρούσας. 
Αν δια
ιστωθεί µε ο
οιονδή
οτε τρό
ο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υ
όψη 

ιστο
οιητικά, η 
ροσφορά του διαγωνιζόµενου α
ορρί
τεται. 
 
γ. για την 
αράγραφο 6 του άρθρου 8  Υ
εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρηµένη για το 
γνήσιο της υ>ογραφής του 
ροσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι  δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
του α
όφαση α
οκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.Η υ>εύθυνη δήλωση θα 
>ρέ>ει να έχει συνταχθεί µετά α>ό την ηµεροµηνία κοινο>οίησης της >ρόσκλησης υ>οβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 
 
δ)Για την α
όδειξη της α
αίτησης του άρθρου 7 
αρ.9(α>όδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση ε>αγγελµατικής δραστηριότητας) 
ροσκοµίζουν >ιστο>οιητικό/βεβαίωση του 
οικείου ε>αγγελµατικού ή εµ>ορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης (το ο>οίο θα 
είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υ>οβολής >ροσφορών). Οι οικονοµικοί 
φορείς 
ου είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρω
αϊκής Ένωσης 
ροσκοµίζουν 

ιστο
οιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου ε
αγγελµατικού ή εµ
ορικού µητρώου του 
Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το ο
οίο 
ιστο
οιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό ε
άγγελµά τους. Στην 
ερί
τωση 
ου χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το 
ιστο
οιητικό µ
ορεί να αντικαθίσταται α
ό ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες ό
ου δεν 
ροβλέ
εται ένορκη βεβαίωση, α
ό 
υ
εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ
ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε
αγγελµατικού ή εµ
ορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας ό
ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο 
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
ου α
αιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υ
ό 
ανάθεση σύµβασης. 
Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς 
ροσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εµ
ορικό ή Βιοµηχανικό Ε
ιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού 
Υλικού  
Για την α
όδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού ε
αγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές 
α
αιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης ε
αγγέλµατος, α
ό αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή 
Οργανισµού Το
ικής Αυτοδιοίκησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: Τρό>ος  υ>οβολής  >ροσφορών  
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
ροκειµένου να λάβουν µέρος στη διαδικασία, θα 

ρέ
ει να υ
οβάλλουν, την 
ροσφορά τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
αρούσα 

αράγραφο. 
Συγκεκριµένα: 
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1. Οι φάκελοι των 
ροσφορών υ
οβάλλονται µέσα στην >ροθεσµία του άρθρου 7 είτε (α) µε 
κατάθεσή τους στην Ε
ιτρο
ή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη ε
ιστολή 
ρος την 
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο 
ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε 

ερί
τωση ταχυδροµικής α
οστολής ή κατάθεσης στο 
ρωτόκολλο, οι φάκελοι 
ροσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 
ρωτοκολληθεί στο 
ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 
ου 
διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, ό
ως 
ορίζονται στο άρθρου 7της 
αρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
ελλείψεις του 
εριεχοµένου των 
ροσφορών 
ου α
οστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα 
αραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα α
ό 
ο
οιοδή
οτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδο
οιηθεί εγκαίρως.  

 
2. Οι >ροσφορές υ>οβάλλονται ως κάτωθι: 
Υ
οβάλλεται ένας ΚΥΡΙΩΣ φάκελος καλά σφραγισµένος, ο ο
οίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
-Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
-Την ε
ωνυµία της αναθέτουσας αρχής 
ου διενεργεί το διαγωνισµό, ως αναφέρεται στην 

αρούσα διακήρυξη. 
-Τον τίτλο της σύµβασης ως αναφέρεται στην 
αρούσα διακήρυξη. 
-Την καταληκτική ηµεροµηνία υ
οβολής 
ροσφορών (ηµεροµηνία λήξης 
ροθεσµίας υ
οβολής 

ροσφορών) 
-Τα 
λήρη στοιχεία του οικονοµικού φορέα –
ροσφέροντος (
λήρη ε
ωνυµία, Α.Φ.Μ. , 
διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεοµοιοτυ
ίας, e-mail) 
και 
εριλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισµένους ξεχωριστούς ε
ιµέρους φακέλους 
(«υ
οφακέλους») οι ο
οίοι θα φέρουν ε
ι
λέον τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου: 
 Υ>οφάκελος  «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
ου 
εριέχει   
α. το Τυ
ο
οιηµένο Έντυ
ο Υ
εύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της 
αρ. 4 του άρθρου 79 ν. 
4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, ό
ως εγκρίθηκε µε την υ
' αριθ. 158/2016 Α
όφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως 
ροκαταρκτική 
α
όδειξη 
ρος αντικατάσταση των 
ιστο
οιητικών 
ου εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη,  
εις α
λούν. 
β. την εγγυητική ε>ιστολή συµµετοχής >ρωτότυ>η. 
γ. τα κατά 
ερί
τωση νοµιµο>οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ>ροσώ>ησης 
 
 Υ>οφάκελος  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
ου 
εριέχει τα τεχνικά στοιχεία της 
ροσφοράς , 
δηλαδή: 
1.Τεχνική 
εριγραφή – αναλυτικές 
ροδιαγραφές των 
ροσφεροµένων ειδών και 
2. Πιστο
οιητικά, έγγραφα, δικαιολογητικά 
ου  α
αιτούνται ρητά α
ό την Μελέτη.  
3.Υ
εύθυνη δήλωση του νοµίµου εκ
ροσώ
ου ότι τα 
ροσφερόµενα υλικά 
ληρούν τις 

ροδιαγραφές της µελέτης 
Παράλληλα µ
ορεί να 
εριέχει, έντυ
ο υλικό µε 
εριγραφή -χαρακτηριστικά (prospectus)-
φωτογραφίες κτλ. των υ
ό 
ροµήθεια ειδών, οτιδή
οτε άλλο κρίνεται α
αραίτητο για την 
α
όδειξη της καταλληλότητας των ειδών και την ικανότητα του συµµετέχοντος να εκτελέσει την 

ροµήθεια. 
Η τεχνική 
ροσφορά, 
ροκειµένου να είναι άµεσα αξιολογήσιµη, 
ρέ
ει να συνταχθεί 
σύµφωνα µε τον τρό
ο, την τάξη και την αρίθµηση της µελέτης της Υ
ηρεσίας, 
ου α
οτελεί 
ανα
όσ
αστο µέρος της 
αρούσας και να 
εριλαµβάνει τουλάχιστον τα ζητούµενα. 
Σε 
ερί
τωση 
ου τα τεχνικά στοιχεία της 
ροσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου 
να το
οθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοι
ές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
 Υ
οφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
ου 
εριέχει την οικονοµική 
ροσφορά των 

ροσφερόµενων συµµετεχόντων. Στην τιµή θα 
εριλαµβάνονται οι υ
έρ τρίτων κρατήσεις, 
καθώς και κάθε άλλη νόµιµη ε
ιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α, ο ο
οίος θα αναφέρεται χωριστά. 
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-Η οικονοµική 
ροσφορά θα συνταχθεί  σύµφωνα µε τον 
ροϋ
ολογισµό της µελέτης σε µορφή 

ίνακα (ολογράφως και αριθµητικώς) και σύµφωνα µε το συνηµµένο Έντυ>ο Οικονοµικής 
Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3) 
Σε 
ερί
τωση διαφοράς µεταξύ αριθµού και ολογράφως, σε κάθε 
ερί
τωση, ισχύει το 
ολογράφως. 
-Ο 
ροσφέρων θεωρείται ότι α
οδέχεται 
λήρως και ανε
ιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης. 
-Α
ορρί
τεται η 
ροσφορά: 
i. Η ο
οία 
εριέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν ε
ιδέχονται 
συµ
λήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον ε
ιδέχονται συµ
λήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
α
οκατασταθεί κατά την α
οσαφήνιση και τη συµ
λήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του 
Ν. 4412/2016. 
ii. Για την ο
οία ο 
ροσφέρων δεν έχει 
αράσχει τις α
αιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 

ροκαθορισµένης 
ροθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι α
οδεκτή α
ό την αναθέτουσα αρχή, 
σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 
iii. Η ο
οία είναι εναλλακτική 
ροσφορά, καθώς τέτοια δεν ε
ιτρέ
εται στην 
αρούσα 
διαδικασία. 
iv. Η ο
οία υ
οβάλλεται α
ό έναν 
ροσφέροντα 
ου έχει υ
οβάλει δύο ή 
ερισσότερες 

ροσφορές. Ο 
εριορισµός αυτός ισχύει, και στην 
ερί
τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε 
κοινά µέλη, καθώς και στην 
ερί
τωση οικονοµικών φορέων 
ου συµµετέχουν είτε αυτοτελώς 
είτε ως µέλη ενώσεων. 
Στην 
ερί
τωση αυτή α
οκλείονται όλες οι 
ροσφορές εκτός αν α
οσυρθούν α
ό τον 
ενδιαφερόµενο όλες οι 
ροσφορές 
ου καταθέτει εκτός α
ό µία µε την ο
οία θα συµµετέχει για 
λογαριασµό του 
v. Η ο
οία είναι υ
ό αίρεση 
vi. Η ο
οία θέτει όρο ανα
ροσαρµογής, καθώς τέτοια δεν ε
ιτρέ
εται στην 
αρούσα 
διαδικασία. Οι τεχνικές και οικονοµικές 
ροσφορές θα 
ρέ
ει να είναι δακτυλογραφηµένες, να 

ροκύ
τουν µε σαφήνεια, να µην έχουν ξέσµατα και σβησίµατα, 
ροσθήκες, διορθώσεις. Αν 
υ
άρχει ο
οιαδή
οτε 
ροσθήκη ή διόρθωση, αυτή 
ρέ
ει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη α
ό τον συµµετέχοντα, η δε Ε
ιτρο
ή διενέργειας του διαγωνισµού, κατά τον 
έλεγχο, µονογράφει την τυχόν διόρθωση ή 
ροσθήκη.  
 
Οι 
ροσφορές υ
ογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο α
ό τον οικονοµικό φορέα ή, σε 

ερί
τωση νοµικών 
ροσώ
ων α
ό το νόµιµο εκ
ρόσω
ο αυτού. Η ένωση οικονοµικών 
φορέων υ
οβάλλει κοινή 
ροσφορά, η ο
οία υ
ογράφεται υ
οχρεωτικά είτε α
ό όλους τους 
οικονοµικούς φορείς 
ου α
οτελούν την ένωση είτε α
ό εκ
ρόσω
ο τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην 
ροσφορά α
αραιτήτως 
ρέ
ει να 
ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συµµετοχής του (συµ
εριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους 
της ένωσης, καθώς και ο εκ
ρόσω
ος/συντονιστής αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 12:Χρόνος ισχύος των >ροσφορών 
Οι υ
οβαλλόµενες 
ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 
120 ηµέρες α
ό την ε
όµενη της διενέργειας του  διαγωνισµού . 
Προσφορά η ο
οία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο α
ό τον ανωτέρω 
ροβλε
όµενο 
α
ορρί
τεται. 
Η ισχύς της 
ροσφοράς µ
ορεί να 
αρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί α
ό την 
αναθέτουσα αρχή, 
ριν α
ό τη λήξη της, µε αντίστοιχη 
αράταση της εγγυητικής ε
ιστολής 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 
αρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 
ροβλε
όµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του 
αρα
άνω ανώτατου ορίου χρόνου 
αράτασης ισχύος της 
ροσφοράς, τα 
α
οτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά 
ερί
τωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυ
ηρετεί το δηµόσιο 
συµφέρον, ο
ότε οι οικονοµικοί φορείς 
ου συµµετέχουν στη διαδικασία µ
ορούν να ε
ιλέξουν 
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είτε να 
αρατείνουν την 
ροσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί 

ριν την 
άροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
αράτασης της 
ροσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία 
ερί
τωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους 
αρέτειναν τις 
ροσφορές τους και 
α
οκλείονται οι λοι
οί οικονοµικοί φορείς. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο: Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές ε
ιστολές. εκδίδονται α
ό 
ιστωτικά ιδρύµατα 
ου λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρω
αϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και 
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ
ορούν, ε
ίσης, να εκδίδονται 
α
ό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων µε 
αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
οσού. Αν συσταθεί 

αρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
αρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα 
ου λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
ε
ιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υ
έρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
Οι εγγυητικές ε
ιστολές εκδίδονται κατ’ ε
ιλογή των οικονοµικών φορέων α
ό έναν ή 

ερισσότερους εκδότες της 
αρα
άνω 
αραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές 
εριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή 
ρος την ο
οία α
ευθύνονται, δ) τον αριθµό 
της εγγύησης, ε) το 
οσό 
ου καλύ
τει η εγγύηση, στ) την 
λήρη ε
ωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υ
έρ του ο
οίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 
ερί
τωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα 
αρα
άνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση 
αρέχεται ανέκκλητα και ανε
ιφύλακτα, ο δε εκδότης 
αραιτείται του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
ερί
τωση κατά
τωσης αυτής, το 
οσό της 
κατά
τωσης υ
όκειται 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 υ
οχρέωσης α
ό τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το 
οσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός 
έντε (5) ηµερών µετά α
ό α
λή 
έγγραφη ειδο
οίηση εκείνου 
ρος τον ο
οίο α
ευθύνεται και ια) στην 
ερί
τωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
ροκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 
σύµβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή ε
ικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών ε
ιστολών 
ροκειµένου να 
δια
ιστώσει την εγκυρότητά τους. 
1.Εγγυητική ε
ιστολή συµµετοχής, 
ου θα ανέρχεται σε 
οσοστό 2% ε
ί του 
οσού του  

ροϋ
ολογισµού χωρίς το Φ.Π.Α. των 
ροσφερόµενων ειδών, ήτοι 694,00Ευρώ και η ο
οία 

ρέ
ει να 
εριέχει ε
ί 
οινή α
οκλεισµού όλα τα αναγκαία στοιχεία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και στο 
αρόν άρθρο.  
Η εγγύηση συµµετοχής 
ρέ
ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της 
ροσφοράς του άρθρου 12  της 
αρούσας . 
2.Για την υ
ογραφή της σύµβασης α
αιτείται η 
αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε 
το άρθρο 72 
αρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της ο
οίας καθορίζεται σε 
οσοστό 5% ε
ί της 
αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Οι εγγυητικές ε
ιστολές καλής εκτέλεσης, 
ροκειµένου να γίνουν α
οδεκτές α
ό την υ
ηρεσία, 

ρέ
ει να 
εριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ανωτέρω αναφερόµενα στοιχεία. 
 
Άρθρο 14ο: Εναλλακτικές >ροσφορές- Ισότιµες >ροσφορές 
1.Κάθε ενδιαφερόµενος µ
ορεί να υ
οβάλει µία µόνο 
ροσφορά. Εναλλακτικές 
ροσφορές ή 
εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε 
ερί
τωση 
ου υ
οβληθούν δεν λαµβάνονται 
υ
’ όψη. 
2.Ισότιµες θεωρούνται οι 
ροσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην 
ερί
τωση αυτή, η 
Αναθέτουσα Αρχή ε
ιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων 
ου 
υ
έβαλλαν ισότιµες 
ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ
ιον του αρµόδιου συλλογικού 
οργάνου και 
αρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
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Άρθρο 15ο : Α>οσφράγιση και αξιολόγηση >ροσφορών  
Τα ε
ιµέρους στάδια του διαγωνισµού έχουν ως εξής:  
α. Α
οσφραγίζεται (κατά σειρά κατάθεσης) ο κυρίως φάκελος 
ροσφοράς και ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και ο φάκελος Τεχνική Προσφορά. Μονογράφονται και 
σφραγίζονται, α
ό την ε
ιτρο
ή διαγωνισµού, όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική 
ροσφορά  
ανά φύλλο. Η ε
ιτρο
ή διαγωνισµού καταχωρεί όσους υ
έβαλλαν 
ροσφορές, καθώς και τα 
υ
οβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα α
οτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε 
ρακτικό, το 
ο
οίο υ
ογράφεται α
ό τα µέλη του οργάνου. Ο φάκελος  της οικονοµικής 
ροσφοράς δεν 
α
οσφραγίζεται αλλά αριθµείται, µονογράφεται και σφραγίζεται α
ό το 
αρα
άνω όργανο  

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο 
ροβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

ροσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει 

ρακτικό για την α
όρριψη των τεχνικών 
ροσφορών 
ου δεν γίνονται α
οδεκτές και 
την α
οδοχή των τεχνικών 
ροσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων 
της σύµβασης. Τα ανωτέρω υ
ό στοιχεία α και β στάδια µ
ορεί να γίνονται και ενιαία. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 

ροσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοι
ών στοιχείων των 

ροσφορών, α
οσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα 
ου ορίζεται στην ειδική 

ρόσκληση. Για όσες 
ροσφορές δεν κρίθηκαν α
οδεκτές κατά τα 
ροηγούµενα ως άνω 
στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής 
ροσφοράς δεν α
οσφραγίζονται αλλά 
τηρούνται α
ό την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική ε
ίλυση τυχόν διαφορών 
ου 

ροκύψουν α
ό την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  
δ) Η Ε
ιτρο
ή Αξιολόγησης 
ροβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών 
ροσφορών 
και συντάσσει 
ρακτικό στο ο
οίο εισηγείται αιτιολογηµένα την α
οδοχή ή α
όρριψή 
τους, την κατάταξη των 
ροσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την 
αρούσα κριτήριο 
ανάθεσης και την ανάδειξη του 
ροσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι 
ροσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της 
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή α
αιτεί α
ό τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν 
την τιµή ή το κόστος 
ου 
ροτείνουν στην 
ροσφορά τους, εντός α
οκλειστικής 

ροθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών α
ό την κοινο
οίηση της σχετικής 

ρόσκλησης. Στην 
ερί
τωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην 
ερί
τωση ισότιµων 
ροσφορών η αναθέτουσα αρχή ε
ιλέγει τον ανάδοχο µε 
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων 
ου υ
έβαλαν ισότιµες 
ροσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώ
ιον της Ε
ιτρο
ής του ∆ιαγωνισµού και 
αρουσία των 
οικονοµικών φορέων 
ου υ
έβαλαν τις ισότιµες 
ροσφορές.  
Τα α
οτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων ε
ικυρώνονται µε α
όφαση του 
α
οφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η ο
οία κοινο
οιείται  στους 

ροσφέροντες  
Κατά της ανωτέρω α
όφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 
Η α
οσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής-τεχνικής 
ροσφοράς και των 
οικονοµικών 
ροσφορών µ
ορούν να γίνουν σε µια δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
ε
ιτρο
ής διαγωνισµού (αρ. 117 
αρ.4 του Ν.4412/2016).  
 
Άρθρο 16ο: Α>οκλίσεις – ∆ιευκρινίσεις – Αντι>ροσφορές 
1. Μετά την κατάθεση της 
ροσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά α
ορρί
τεται ως α
αράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τρο
ο
οίηση ή α
όκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
ροσφοράς. 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή µ
ορεί να καλεί 
εγγράφως τους 
ροσφέροντες ή τους υ
οψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµ
ληρώνουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά 
ου έχουν υ
οβάλει, µέσα σε εύλογη 
ροθεσµία, η ο
οία δεν µ
ορεί 
να είναι µικρότερη α
ό ε
τά (7) ηµέρες α
ό την ηµεροµηνία κοινο
οίησης σε αυτούς της 
σχετικής 
ρόσκλησης. Ο
οιαδή
οτε διευκρίνιση ή συµ
λήρωση 
ου υ
οβάλλεται α
ό τους 
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ροσφέροντες ή υ
οψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί α
ό την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται 
υ
όψη. 
Η 
ιο 
άνω διευκρίνιση ή η συµ
λήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, ε
ουσιώδεις 
ληµµέλειες ή 

ρόδηλα τυ
ικά σφάλµατα 
ου ε
ιδέχονται διόρθωση ή συµ
λήρωση, ιδίως δε 
αράλειψη 
µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου 
και των υ
οφακέλων των 
ροσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές 
α
οκλίσεις των εγγράφων της 
ροσφοράς α
ό την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, 
ου 
δεν ε
ιφέρουν έννοµες συνέ
ειες ως 
ρος το 
εριεχόµενο τους, ελλείψεις ως 
ρος τα 
νοµιµο
οιητικά στοιχεία, 
ληµµελής σήµανση αντιγράφων 
ου εκδίδονται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 4250/2014 (A 74), µεταφράσεων και λοι
ών 
ιστο
οιητικών ή 
βεβαιώσεων, διαφορο
οίηση της δοµής των εγγράφων της 
ροσφοράς α
ό τα υ
οδείγµατα, 
υ
οχρεωτικά ή µη, 
ου θεσ
ίζονται µε νόµο, κανονιστικές 
ράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. 
Η συµ
λήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 
ρώτο εδάφιο, δεν ε
ιτρέ
εται να έχει ως συνέ
εια 
µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υ
οβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της 
διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµ
λήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών 
ου έχουν ήδη υ
οβληθεί. 
Η αναθέτουσα αρχή µ
ορεί να καλεί εγγράφως τους 
ροσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε 
εύλογη 
ροθεσµία η ο
οία δεν µ
ορεί να είναι µικρότερη α
ό ε
τά (7) ηµέρες α
ό την 
ηµεροµηνία κοινο
οίησης της σχετικής 
ρόσκλησης, το 
εριεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 

ροσφοράς 
ου έχουν υ
οβάλει, αν 
εριέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας, ατέλειες, ε
ουσιώδεις 

αραλείψεις ή 
ρόδηλα τυ
ικά ή υ
ολογιστικά σφάλµατα 
ου η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι 
µ
ορεί να θερα
ευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν 
ρέ
ει να έχει ως α
οτέλεσµα την ουσιώδη 
αλλοίωση της 
ροσφοράς και δεν 
ρέ
ει να 
ροσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό 
λεονέκτηµα στη 
συγκεκριµένη 
ροσφορά σε σχέση µε τις λοι
ές. 
2. Αντι
ροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε 
ερί
τωση υ
οβολής τους α
ορρί
τονται ως 
α
αράδεκτες. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο: Ενστάσεις – >ροσφυγές 
1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α., σε 
ερί
τωση ένστασης κατά 
ράξης της αναθέτουσας αρχής, η 
ροθεσµία άσκησής της 
είναι 
έντε (5) ηµέρες α
ό την κοινο
οίηση της 
ροσβαλλόµενης 
ράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
ρόσκλησης, η ένσταση 
υ
οβάλλεται µέχρι 
έντε (5) ηµέρες 
ριν α
ό την καταληκτική ηµεροµηνία υ
οβολής 

ροσφορών (άρθρο 127 
αρ. 1 Ν.4412/2016). 
 Για το 
αραδεκτό της άσκησης της ένστασης α
αιτείται η καταβολή 
αραβόλου υ
έρ  του 
δηµοσίου 
οσού ίσου µε το ένα τοις εκατό(1%) ε
ί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το 

αράβολο ε
ιστρέφεται µε 
ράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή α
ό το 
α
οφασίζον διοικητικό όργανο.    
2. Η ένσταση υ
οβάλλεται ενώ
ιον της αναθέτουσας αρχής, η ο
οία α
οφασίζει, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός 
ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την ά
ρακτη 
άροδο 
της ο
οίας τεκµαίρεται η α
όρριψη της ένστασης.  
3. Κατά των 
ράξεων  της  αναθέτουσας αρχής µ
ορεί να ασκηθεί στον Συντονιστή της 
Α
οκεντρωµένης ∆ιοίκησης η ειδική διοικητική 
ροσφυγή του άρθρου 227 του Ν 3852/10. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο: ∆ικαιολογητικά 
α. Οι ένορκες βεβαιώσεις 
ου τυχόν 
ροσκοµίζονται για ανα
λήρωση δικαιολογητικών 
ρέ
ει  
να φέρουν ηµεροµηνία εντός των τριών  µηνών 
ριν α
ό την ηµεροµηνία κοινο
οίησης της 

ρόσκλησης υ
οβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 
β. Οι υ
εύθυνες δηλώσεις 
ου 
ροβλέ
ονται στη διακήρυξη 
ρέ
ει να φέρουν ηµεροµηνία 
υ
ογραφής του δηλούντος και να 
εριέχουν γενικά τα στοιχεία 
ου ορίζει η ισχύουσα 
νοµοθεσία. Εφόσον υ
οβάλλεται α
ό εταιρεία, η υ
εύθυνη δήλωση 
ρέ
ει να υ
ογράφεται α
ό 
το νόµιµο εκ
ρόσω
ό της ή α
ό 
ρόσω
ο 
ου έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για το σκο
ό αυτό. 
Α
αιτείται βεβαίωση του γνησίου της υ
ογραφής α
ό αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα 
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Εξυ
ηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).Οι υ
εύθυνες δηλώσεις θα 
ρέ
ει να έχουν συνταχθεί µετά α
ό 
την ηµεροµηνία κοινο
οίησης της 
ρόσκλησης υ
οβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού 
γ. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ
οχρεούνται να υ
οβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή 
ου έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 ο: Αντίγραφα 
Σχετικά µε την κατάργηση της υ
οχρέωσης υ
οβολής 
ρωτοτύ
ων ή ε
ικυρωµένων 
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Α>λά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 
Γίνονται υ
οχρεωτικά α
οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
ρωτοτύ
ων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, 
ου έχουν εκδοθεί α
ό τις υ
ηρεσίες και τους φορείς της 

ερί
τωσης α' της 
αρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η 
αρα
άνω 
ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
ληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα ο
οία συνεχίζει να υφίσταται η υ
οχρέωση υ
οβολής κεκυρωµένων 
αντιγράφων. 
2. Α>λά αντίγραφα αλλοδα>ών δηµοσίων εγγράφων 
Ε
ίσης, γίνονται α
οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα α
ό αντίγραφα εγγράφων 
ου έχουν 
εκδοθεί α
ό αλλοδα
ές αρχές, υ
ό την 
ροϋ
όθεση ότι αυτά είναι νοµίµως ε
ικυρωµένα α
ό 
την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν ε
ικυρωθεί α
ό δικηγόρο, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 36 
αρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι α
αιτήσεις υ
οβολής δηµοσίων εγγράφων µε 
συγκεκριµένη ε
ισηµείωση (APOSTILLE), οι ο
οίες α
ορρέουν α
ό διεθνείς συµβάσεις της 
χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες  
3. Α>λά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υ
οχρεωτικά α
οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα α
ό αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
τα ο
οία έχουν ε
ικυρωθεί α
ό δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 
αρ. 2 β) του 
Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα α
ό τα 
ρωτότυ
α 
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση α
ό υ
ηρεσίες και φορείς της 
ερί
τωσης α' της 

αρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. 
4. Πρωτότυ>α έγγραφα και ε>ικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υ
οχρεωτικά α
οδεκτά και 
ρωτότυ
α ή νοµίµως ε
ικυρωµένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υ
οβληθούν α
ό τους διαγωνιζόµενους  
 
Άρθρο20ο: Προσφερόµενη τιµή 
1. Η 
ροσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα 
εριλαµβάνει τις υ
έρ τρίτων κρατήσεις 
και κάθε άλλη ε
ιβάρυνση για 
αράδοση των ειδών σύµφωνα µε τους όρους  της σύµβασης   . 
Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά  είδος  αναλωσίµου  ως 
εξής: 
α. Τιµή µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. 
β. Ποσοστό ΦΠΑ (ε
ί τοις εκατό) στο ο
οίο υ
άγεται το είδος. 
Για τη σύγκριση των 
ροσφορών λαµβάνεται υ
’ όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 
2. Οικονοµική 
ροσφορά µε τιµή µεγαλύτερη της 
ροϋ
ολογισθείσας α
ορρί
τεται ως 
α
αράδεκτη. 
3.Προσφορές 
ου δίνουν τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος ή θέτουν όρο 
ανα
ροσαρµογής της τιµής, α
ορρί
τονται ως α
αράδεκτες. 
Ε
ίσης, α
ορρί
τεται ως α
αράδεκτη, µε α
όφαση της Οικονοµικής Ε
ιτρο
ής  
ου εκδίδεται 
ύστερα α
ό γνωµοδότηση της ε
ιτρο
ής διαγωνισµού, η 
ροσφορά α
ό την ο
οία δεν 

ροκύ
τει µε σαφήνεια η 
ροσφερόµενη τιµή του 
ρος 
ροµήθεια είδους ή µε την ο
οία δεν 
δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την 
ροσφερόµενη 
οσότητα. 
4. Σε 
ερί
τωση υ
οβολής ασυνήθιστα χαµηλής 
ροσφοράς, ο 
ροµηθευτής οφείλει να 

αράσχει γρα
τώς, µέσα σε χρόνο δέκα (10) ηµερών α
ό την κοινο
οίηση της σχετικής 

ρόσκλησης, στην ε
ιτρο
ή του διαγωνισµού τις διευκρινίσεις 
ου θα ζητηθούν α
ό αυτή, για 





 18 

να εκτιµηθεί η σοβαρότητα και η αξιο
ιστία της 
ροσφοράς. Εάν δεν δοθούν οι διευκρινίσεις 
αυτές ή αν αυτές 
ου δόθηκαν κριθούν αιτιολογηµένα ανε
αρκείς ή ανακριβείς, η 
ροσφορά 
α
ορρί
τεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 88 του Ν 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο : Υ>οβολή δικαιολογητικών >ροσωρινού αναδόχου- Κατακύρωση 
α)Μετά την αξιολόγηση των 
ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδο
οιεί εγγράφως τον 

ροσφέροντα, στον ο
οίο 
ρόκειται να γίνει η κατακύρωση («
ροσωρινό ανάδοχο»), να 
υ
οβάλει εντός >ροθεσµίας 10 ηµερών α
ό την κοινο
οίηση της 
ρόσκλησης, τα 
δικαιολογητικά, 
ου καθορίζονται στο άρθρο 10 της 
αρούσας. Τα δικαιολογητικά 

ροσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο ο
οίος 
αραδίδεται στην Ε
ιτρο
ή ∆ιαγωνισµού. 
Αν δεν 
ροσκοµισθούν τα 
αρα
άνω δικαιολογητικά ή υ
άρχουν ελλείψεις σε αυτά 
ου 
υ
οβλήθηκαν, 
αρέχεται 
ροθεσµία στον 
ροσωρινό ανάδοχο να τα 
ροσκοµίσει ή να τα 
συµ
ληρώσει εντός 
έντε (5) ηµερών α
ό την κοινο
οίηση σχετικής έγγραφης ειδο
οίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µ
ορεί να 
αρατείνει την ως άνω 
ροθεσµία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό ε
αρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκα
έντε (15) ε
ι
λέον ηµέρες(άρθρο 103 
αρ.3 
Ν.4412/2016) 
i) Αν κατά τον έλεγχο των 
αρα
άνω δικαιολογητικών δια
ιστωθεί ότι τα στοιχεία 
ου 
δηλώθηκαν µε το τυ
ο
οιηµένο έντυ
ο υ
εύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) αν δεν υ
οβληθούν στο 
ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα α
αιτούµενα 
ρωτότυ
α ή 
αντίγραφα, των 
αρα
άνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν α
ό τα δικαιολογητικά 
ου 
ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ
ροθέσµως, δεν 
α
οδεικνύονται οι όροι και οι 
ροϋ
οθέσεις συµµετοχής της 
αρούσας, ο 
ροσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκ
τωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
ροσφέροντα 
ου υ
έβαλε την 
αµέσως ε
όµενη 
λέον συµφέρουσα α
ό οικονοµική ά
οψη 
ροσφορά τηρουµένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας α
ό τους 
ροσφέροντες δεν υ
έβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας α
ό 
τους 
ροσφέροντες δεν 
ροσκοµίζει ένα ή 
ερισσότερα α
ό τα α
αιτούµενα δικαιολογητικά, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των 
αρα
άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 

ρακτικού α
ό την Ε
ιτρο
ή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική 
Ε
ιτρο
ή για τη λήψη α
όφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη 
του 
ροσωρινού αναδόχου ως εκ
τώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 
β) Η Οικονοµική Ε
ιτρο
ή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινο
οιεί την α
όφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

ρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
ροσφορών, σε κάθε 
ροσφέροντα 
εκτός α
ό τον 
ροσωρινό ανάδοχο µε κάθε 
ρόσφορο τρό
ο, ό
ως µε τηλεοµοιοτυ
ία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ε
ί α
οδείξει. Όσοι υ
έβαλαν 
αραδεκτές 
ροσφορές λαµβάνουν 
γνώση των δικαιολογητικών του 
ροσωρινού αναδόχου. 
Μετά την ά
ρακτη 
άροδο των 
ροθεσµιών άσκησης των 
ροβλε
όµενων α
ό τις κείµενες 
διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της 
ροδικαστικής και δικαστικής 
ρoστασίας και 
α
ό τις α
οφάσεις αναστολών ε
ί αυτών, κοινο
οιείται η α
όφαση κατακύρωσης στον 

ροσωρινό ανάδοχο και καλείται να 
ροσέλθει σε ορισµένο τό
ο και χρόνο για την υ
ογραφή 
του συµφωνητικού, εντός 20 ηµερών α
ό την κοινο
οίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

ρόσκλησης, 
ροσκοµίζοντας, και την α
αιτούµενη εγγυητική ε
ιστολή καλής εκτέλεσης. 
δ) Η υ
ογραφή του συµφωνητικού έχει α
οδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
ροσέλθει 
να υ
ογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην 
ροθεσµία 
ου ορίζεται στην ειδική 
ρόκληση, 
κηρύσσεται έκ
τωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
ροσφέροντα 
ου υ
έβαλε την αµέσως 
ε
όµενη 
λέον συµφέρουσα α
ό οικονοµική ά
οψη 
ροσφορά. Αν κανένας α
ό τους 

ροσφέροντες δεν 
ροσέλθει για την υ
ογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται. 
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ΑΡΘΡΟ 22ο:Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υ
ό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 
µετά α
ό γνώµη της αρµόδιας Ε
ιτρο
ής του ∆ιαγωνισµού. Ε
ίσης, αν δια
ιστωθούν 
σφάλµατα ή 
αραλείψεις σε ο
οιοδή
οτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µ
ορεί, µετά α
ό 
γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει 
ανάλογα το α
οτέλεσµά της ή να α
οφασίσει την ε
ανάληψή της α
ό το σηµείο 
ου 
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η 
αράλειψη. 
 
Άρθρο 23ο: Σύµβαση  
Μετά την ε
έλευση των έννοµων α
οτελεσµάτων της α
όφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα 
Αρχή 
ροσκαλεί τον ανάδοχο να 
ροσέλθει, εντός είκοσι (20) ηµερών α
ό την κοινο
οίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής 
ρόσκλησης. Με την ανακοίνωση και την 
ρόσκληση για την 
υ
ογραφή της σύµβασης, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης 

ου ακολουθεί, έχει α
οδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
Εάν ο ανάδοχος στον ο
οίο έγινε η ανακοίνωση δεν 
ροσέλθει να υ
ογράψει τη σύµβαση, 
κηρύσσεται έκ
τωτος, κατα
ί
τει υ
έρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και 
η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως ε
όµενο µειοδότη. Αν κανένας α
ό τους 
ροσφέροντες δεν 

ροσέλθει να υ
ογράψει τη σύµβαση, τα α
οτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται. 
Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών 
ου τη 
συνοδεύουν, 
ου µε την 
ροσφορά του α
οδέχθηκε ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την 
κατάρτισή της µε την ο
οία συµφωνεί ο ανάδοχος και 
εριλαµβάνει όλα τα στοιχεία της 

ροµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α. Τον τό
ο και χρόνο υ
ογραφής της σύµβασης. 
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
γ. Τα 
ρος 
ροµήθεια υλικά . 
δ. Το 
οσοστό έκ
τωσης. 
ε. Τον τό
ο, τρό
ο και χρόνο 
αράδοσης του υλικών. 
στ. Τις τεχνικές 
ροδιαγραφές των ειδών. 
ζ. Τις 
ροβλε
όµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
η. Τον τρό
ο ε
ίλυσης των τυχόν διαφορών. 
θ. Τον τρό
ο 
ληρωµής και ανα
ροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον 
ροβλέ
εται 
ανα
ροσαρµογή. 
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της 
ροµήθειας. 
 
Η σύµβαση τρο
ο
οιείται όταν αυτό 
ροβλέ
εται α
ό συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν 
γι'αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα α
ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι ακόλουθες 
ροϋ
οθέσεις: 
α. Παραλήφθηκε οριστικά (
οσοτικά και 
οιοτικά) η 
οσότητα 
ου 
αραδόθηκε. 
β. Έγινε η α
ο
ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού 
ροηγουµένως ε
ιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκ
τώσεις. 
δ. Εκ
ληρώθηκαν και οι τυχόν λοι
ές συµβατικές υ
οχρεώσεις και α
ό τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη και α
οδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο:∆ιάρκεια - Εκτέλεση Σύµβασης 
Η διάρκεια της σύµβασης  ορίζεται  σε δύο (2) µήνες  α
ό τη την  υ
ογραφή  της . Για την 
εκτέλεση της σύµβασης ισχύουν γενικά τα άρθρα 200 έως215 του Ν. 4412/2016 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο:Τρο>ο>οίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύµβαση µ
ορεί να τρο
ο
οιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να α
αιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις 
ροϋ
οθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατό
ιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 
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ΑΡΘΡΟ 26ο:∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 
 Η αναθέτουσα αρχή µ
ορεί, µε τις 
ροϋ
οθέσεις 
ου ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υ
οστεί ουσιώδη τρο
ο
οίηση, κατά την έννοια της 
αρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, 
ου θα α
αιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια α
ό τις καταστάσεις 

ου αναφέρονται στην 
αράγραφο 1 του άρθρου 8 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έ
ρε
ε 
να έχει α
οκλειστεί α
ό τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 
γ) η σύµβαση δεν έ
ρε
ε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 
αραβίασης των 
υ
οχρεώσεων 
ου υ
έχει α
ό τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η ο
οία έχει 
αναγνωριστεί µε α
όφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο 
λαίσιο διαδικασίας δυνάµει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ 
 
ΑΡΘΡΟ 27ο:Χρόνος >αράδοσης υλικών 
Η 
αράδοση των  αναλωσίµων  θα γίνει  εντός δύο (2)  µηνών  α
ό την υ
ογραφή της 
σύµβασης , ενώ
ιον της αρµόδιας ε
ιτρο
ής 
αραλαβής της υ
ηρεσίας 
ου διενεργεί την  

ροµήθεια, η ο
οία έχει  συγκροτηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 221  του  Ν. 4412/2016.  
Ο συµβατικός χρόνος 
αράδοσης των υλικών µ
ορεί να 
αρατείνεται, 
ριν α
ό τη λήξη του 
αρχικού συµβατικού χρόνου 
αράδοσης, υ
ό τις  
ροϋ
οθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην 
ερί
τωση 
ου το αίτηµα υ
οβάλλεται α
ό τον ανάδοχο και η 
αράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 
ου 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµ
ρόθεσµη 
αράδοση των συµβατικών ειδών 
ε
ιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος 
αράδοσης, χωρίς να υ
οβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
αράτασης ή, 
εάν λήξει ο 
αραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
αραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκ
τωτος. 
Ο ανάδοχος υ
οχρεούται να ειδο
οιεί την υ
ηρεσία 
ου εκτελεί την 
ροµήθεια, την α
οθήκη 
υ
οδοχής των υλικών και την ε
ιτρο
ή 
αραλαβής, για την ηµεροµηνία 
ου 
ροτίθεται να 

αραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
 
ΑΡΘΡΟ 28ο:Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρό>ος >αραλαβής υλικών 
 H 
αραλαβή των υλικών γίνεται α
ό ε
ιτρο
ές, 
ρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, 
ου 
συγκροτούνται σύµφωνα µε την 
αρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά την διαδικασία 
αραλαβής των υλικών 
διενεργείται 
οσοτικός και 
οιοτικός έλεγχος και εφόσον το ε
ιθυµεί µ
ορεί να 
αραστεί και ο 
ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η ε
ιτρο
ή 
αραλαβής, µετά τους 
ροβλε
όµενους ελέγχους συντάσσει 
ρωτόκολλα σύµφωνα 
µε την 
αρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 29ο:Τρό>ος >ληρωµής-κρατήσεις 
Η 
ληρωµή του αναδόχου θα 
ραγµατο
οιηθεί  µετά την οριστική 
αραλαβή των υλικών  µε 
την 
ροσκόµιση των νοµίµων 
αραστατικών και δικαιολογητικών 
ου 
ροβλέ
ονται α
ό τις 
διατάξεις του άρθρου 200 
αρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
ου 
τυχόν ήθελε ζητηθεί α
ό τις αρµόδιες υ
ηρεσίες 
ου διενεργούν τον έλεγχο και την 
ληρωµή. 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ
έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε
ιβάρυνση, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ
εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την 
αράδοση του υλικού στον 
τό
ο και µε τον τρό
ο 
ου 
ροβλέ
εται στα έγγραφα της σύµβασης. 
 Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η ο
οία υ
ολογίζεται ε
ί της αξίας κάθε 
ληρωµής 
ρο φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ
ληρωµατικής σύµβασης υ
έρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 ό
ως ισχύει) 
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υ
έρ του ∆ηµοσίου, η ο
οία υ
ολογίζεται ε
ί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµ
ληρωµατικής σύµβασης. Το 
οσό αυτό 
αρακρατείται σε κάθε 

ληρωµή α
ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την 
αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η ο
οία υ
ολογίζεται ε
ί της αξίας κάθε 
ληρωµής 
ρο φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµ
ληρωµατικής σύµβασης υ
έρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 
αρ. 3 του ν. 4412/2016) 
Οι υ
έρ τρίτων κρατήσεις υ
όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και 
στην ε
’ αυτού εισφορά υ
έρ ΟΓΑ . 
Με κάθε 
ληρωµή θα γίνεται η 
ροβλε
όµενη α
ό την κείµενη νοµοθεσία 
αρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος αξίας  4 % ε
ί του καθαρού 
οσού. 
 
ΑΡΘΡΟ 30ο : Χρόνος   και  τρό>ος  >ρόσβασης   στα  έγγραφα 
 Οι οικονοµικοί φορείς 
ου συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 
ρόσβαση στα 
έγγραφα µε τον τρό
ο και στο χρόνο 
ου ορίζεται α
ό τις κατά 
ερί
τωση κείµενες διατάξεις, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοι
ά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.2690/1999.  
 
Άρθρο31ο: Τεκµήριο α>ό την   συµµετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης   σύµβασης  
Η υ
οβολή 
ροσφοράς στον διαγωνισµό α
οτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 

λήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοι
ών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει 

λήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της 
ροµήθειας/υ
ηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 32ο : Ε>ίλυση  διαφορών  
Για κάθε θέµα 
ου δεν ρυθµίζεται µε την 
αρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
Ν. 4412/2016 του Ν. 3463/2006, και του Ν. 3852/2010 καθώς και τυχόν 
αράλληλης σχετικής 
νοµοθεσίας 
ου είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της 
αρούσας. 

 
  
      Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΡΙΘΜ. 1/2019  ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Αγρίνιο, 8/2/2019 
Αριθμός μελέτης: 1 
Προϋπολογισμός:   42.992,46 €         

Διεύθυνση: 
Τ.Κ.: 

Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 

Fax: 
E-mail: 

Δαγκλή 27 

30131, Αγρίνιο 

Δημήτριος Μαντζανάς 

2641360211 

2641031651 

admin@agrinio.gr 

  

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   ΕΚΘΕΣΗ 

C.P.V.: 30125110-5, 30125000-1 

 

Η  παρούσα  αναφέρεται στην προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και 

συσκευών fax  για την κάλυψη των αναγκών  των Υπηρεσιών του Δήμου.  

Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει είναι αρίστης ποιότητας, γνήσια  και να τηρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές που αναγράφονται πιο κάτω. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια αναλωσίμων 

εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών fax  για την κάλυψη των αναγκών  των 

Υπηρεσιών του Δήμου στο ποσό των 42.992,46 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και 

θα βαρύνει τους ΚΑ. 10-6613.002, 10-6612.003, 10-6264.002 του προϋπολογισμού  του Δήμου. 

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών». Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με 

συνοπτικό  διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει πρόσφορα υποχρεωτικά για 

το σύνολο των ομάδων (OMΑΔΑ 1, ΟΜΑΔΑ 2, ΟΜΑΔΑ 3, ΟΜΑΔΑ 4, ΟΜΑΔΑ 5). Οι εργασίες 

συντήρησης και επισκευής, θα γίνονται από το τμήμα ΤΠΕ του δήμου. 

 Η σύμβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της για χρονικό διάστημα  δύο μηνών. Η εκτέλεση της 

προμήθειας θα γίνει µε βάση τους όρους της διακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονοµική Επιτροπή, µε 

κατάθεση από πλευράς των διαγωνιζομένων σφραγισμένων προσφορών σε έντυπο της Υπηρεσίας. 

 

Αγρίνιο, 08-02-2019 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

Αγρίνιο, 08-02-2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια  αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών fax  για 

την κάλυψη των αναγκών  των Υπηρεσιών του Δήμου». 

 

OMAΔΟΠΟΙΗΣΗ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ 

ΟΜΑΔΑ 
C.P.V. 

Κ.Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΟΜΑΔΑ 1 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ 

ΦΑΞ 
30125110-5 10-6613.002 16.594,10 

ΟΜΑΔΑ 2 
DRUM-UNIT ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

ΚΑΙ ΦΑΞ 
30125000-1 10-6613.002 3.566,00 

ΟΜΑΔΑ 3 ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 30125110-5 10-6612.003 5.773,24 

ΟΜΑΔΑ 4 
DRUM-UNIT 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 
30125000-1 10-6612.003 2.290,00 

ΟΜΑΔΑ 5 

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ 

30125000-1 10-6264.002 6.448,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 34.671,34 

      ΦΠΑ 24% 8.321,12 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 42.992,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Αγρίνιο, 08-02-2019 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

                                   Αγρίνιο, 08-02-2019 
                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 

 

 

                                  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια  αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών fax  για 

την κάλυψη των αναγκών  των Υπηρεσιών του Δήμου». 

 

OMAΔΑ 1 : ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ  

 

Α/Α ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΝΕΡ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Samsung  ProXpress M4070FR 
MLT D203E 

BLACK 
ΓΝΗΣΙΟ 10 140,81 1408,10 

2 Samsung  M262x 282x Series MLT-D116L ΓΝΗΣΙΟ 165 53,87 8888,55 

3 Xerox  Phaser 5550 106R01294 ΓΝΗΣΙΟ 2 104,84 209,68 

4 Lexmark  MS 312 dn 51F2H00 ΓΝΗΣΙΟ 3 93,23 279,69 

5 Samsung  CLX-6260 Series CLT-K506L ΓΝΗΣΙΟ 4 54,03 216,12 

6 Samsung  CLX-6260 Series CLT-Y506L ΓΝΗΣΙΟ 4 69,11 276,44 

7 Samsung  CLX-6260 Series CLT-M506L ΓΝΗΣΙΟ 4 69,11 276,44 

8 Samsung  CLX-6260 Series CLT-C506L ΓΝΗΣΙΟ 4 69,11 276,44 

9 Lexmark  MX310DN 60F2H00 ΓΝΗΣΙΟ 2 166,69 333,38 

10 EPSON  RLQ-20 C13S015339 ΓΝΗΣΙΟ 2 18,95 37,90 

11 HP  
DESIGNJET 500, 

DesignJet 500ps Plus 
HP 10 ΓΝΗΣΙΟ 3 38,71 116,13 

12 HP  
DESIGNJET 500, 

DesignJet 500ps Plus 
HP 82 ΓΝΗΣΙΟ 3 37,50 112,50 

13 HP  
DESIGNJET 500, 

DesignJet 500ps Plus 
HP 82 ΓΝΗΣΙΟ 3 37,50 112,50 

14 HP  
DESIGNJET 500, 

DesignJet 500ps Plus 
HP 82 ΓΝΗΣΙΟ 3 37,50 112,50 

15 HP  Design Jet T520 HP 711 ΓΝΗΣΙΟ 2 27,42 54,84 

16 HP  Design Jet T520 HP 711 ΓΝΗΣΙΟ 2 21,37 42,74 

17 HP  Design Jet T520 HP 711 ΓΝΗΣΙΟ 2 21,37 42,74 

18 HP  Design Jet T520 HP 711 ΓΝΗΣΙΟ 2 21,37 42,74 

19 Ricoh SP204 SF 407254 ΓΝΗΣΙΟ 7 65,32 457,24 

20 samsung sch-4521f scx4521d3 ΓΝΗΣΙΟ 7 47,98 335,86 

21 xerox  WORK CENTER 3325 106R02313 ΓΝΗΣΙΟ 15 179,03 2685,45 

22 Kyocera  FS-6950 DN TK-675 ΓΝΗΣΙΟ 4 69,03 276,12 

            ΣΥΝΟΛΟ 16594,10 

            ΦΠΑ 24% 3982,58 

           
 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
20577,68 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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OMΑΔΑ 2: DRUM-UNIT ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ 

 

Α/Α Περιγραφή  Μηχάνημα Προέλευση ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 

xerox WORK 

CENTER 3325 
ΓΝΗΣΙΟ 2 75 150 

2 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 

Samsung 4020, 

4070 Series 
ΓΝΗΣΙΟ 18 75 1350 

3 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 

Samsung M267x 

287x Series 
ΓΝΗΣΙΟ 43 37 1591 

4 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 
Xerox Phaser 5550 ΓΝΗΣΙΟ 1 250 250 

5 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 
Lexmark MS 312 dn ΓΝΗΣΙΟ 3 45 135 

6 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 
Lexmark MX310DN ΓΝΗΣΙΟ 2 45 90 

          ΣΥΝΟΛΟ 3.566,00 

          ΦΠΑ 24% 855,84 

          
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
4.421,84 

 

OMAΔΑ 3: ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

 

Α/Α ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΝΕΡ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Konica  Minolta bizHub 185 KONICA TN116  ΓΝΗΣΙΟ 8 56,45 451,60 

2 Kyocera  Fs 6525 MFP TK-475 ΓΝΗΣΙΟ 8 78,63 629,04 

3 Richo  MP 2501 841769 9K ΓΝΗΣΙΟ 29 15,32 444,28 

4 Xerox WorkCentre 5230 106R01306 ΓΝΗΣΙΟ 12 66,53 798,36 

5 Xerox  WorkCentre 7225i 006R01457 ΓΝΗΣΙΟ 2 61,29 122,58 

6 Xerox  WorkCentre 7225i 006R01458 ΓΝΗΣΙΟ 2 108,47 216,94 

7 Xerox  WorkCentre 7225i 006R01459 ΓΝΗΣΙΟ 2 108,47 216,94 

8 Xerox  WorkCentre 7225i 006R01460 ΓΝΗΣΙΟ 2 108,47 216,94 

9 Xerox  Work Center 5222 106R01306 ΓΝΗΣΙΟ 12 66,53 798,36 

10 xerox  C128 006R01182  ΓΝΗΣΙΟ 2 89,11 178,22 

11 xerox  5024 006R01573 ΓΝΗΣΙΟ 12 22,18 266,16 

12 Cannon  IR 2025 Canon C-EXV14 ΓΝΗΣΙΟ 6 18,95 113,70 

13 Gestetgner  Gestetgner mp 2000 888640 ΓΝΗΣΙΟ 7 35,08 245,56 

14 Gestetner  dsn 620 d 1130 D ΓΝΗΣΙΟ 7 35,08 245,56 

15 Ricoh  FT4822 
887718 TYPE 

450 
ΓΝΗΣΙΟ 7 20,16 141,12 

16 Cannon  IR 2025 
Canon C-
EXV14 

ΓΝΗΣΙΟ 6 18,95 113,70 

17 Kyocera  FS 1116 MFP TK-410 ΓΝΗΣΙΟ 6 56,45 338,70 

18 Utax  cd 1120 KM 1635 UD 1120 ΓΝΗΣΙΟ 4 58,87 235,48 

            ΣΥΝΟΛΟ 5773,24 

            
ΦΠΑ 

24% 
1385,578 

          ΓΕΝΙΚΟ   7158,82 
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ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

OMΑΔΑ 4: DRUM-UNIT ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

 

Α/Α Περιγραφή  Μηχάνημα Προέλευση ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 

Konica Minolta 

bizHub 185 
ΓΝΗΣΙΟ 1 32 32 

2 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 

Kyocera Fs 6525 

MFP 
ΓΝΗΣΙΟ 2 154 308 

3 

ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM - 

UNIT 

Richo MP 2501 ΓΝΗΣΙΟ 2 150 300 

4 

ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM - 

UNIT 

Xerox WorkCentre 

5230 
ΓΝΗΣΙΟ 2 100 200 

5 

ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM - 

UNIT 

Xerox WorkCentre 

7225i 
ΓΝΗΣΙΟ 4 170 680 

6 

ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM - 

UNIT 

Xerox WorkCentre 

5325 
ΓΝΗΣΙΟ 2 150 300 

7 

ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM - 

UNIT 

Xerox WorkCentre 

5222 
ΓΝΗΣΙΟ 2 100 200 

8 

ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM - 

UNIT 

Xerox WorkCentre 

5024 
ΓΝΗΣΙΟ 2 135 270 

          ΣΥΝΟΛΟ 2.290,00 

          ΦΠΑ 24% 549,60 

          
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
2.839,60 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ 

 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

1 

ΡΟΔΑΚΙΑ-

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

xerox WORK 

CENTER 3325 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
10 0,3 3 

2 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σ ΧΑΡΤΙΟΥ 

(kit) 

xerox WORK 

CENTER 3325 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
1 55 55 

3 

ΡΟΔΑΚΙΑ-

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Samsung M267x 

287x Series 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
50 0,3 15 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Samsung  287x 

Series 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
10 70 700 
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5 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σ ΧΑΡΤΙΟΥ 

(kit) 

Samsung M267x 

287x Series 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
20 50 

1.000,0

0 

6 

ΡΟΔΑΚΙΑ-

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Konica Minolta 

bizHub 185 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
10 0,5 5 

7 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σ ΧΑΡΤΙΟΥ 

(kit) 

Konica Minolta 

bizHub 185 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
1 110 110 

8 

ΡΟΔΑΚΙΑ-

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Kyocera Fs 6525 

MFP 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
20 0,5 10 

9 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σ ΧΑΡΤΙΟΥ 

(kit) 

Kyocera Fs 6525 

MFP 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
2 190 380 

10 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Kyocera Fs 6525 

MFP 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
2 200 400 

11 

ΡΟΔΑΚΙΑ-

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 
Richo MP 2501 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
50 0,5 25 

12 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σ ΧΑΡΤΙΟΥ 

(kit) 

Richo MP 2501 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
3 170 510 

13 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Richo MP 2501 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
4 145 580 

14 

ΡΟΔΑΚΙΑ-

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Xerox WorkCentre 

5230 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
30 0,5 15 

15 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σ ΧΑΡΤΙΟΥ 

(kit) 

Xerox WorkCentre 

5230 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
1 200 200 

16 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Xerox WorkCentre 

5230 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
1 160 160 

17 

ΡΟΔΑΚΙΑ-

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Xerox WorkCentre 

7225i 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
10 0,5 5 

18 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σ ΧΑΡΤΙΟΥ 

(kit) 

Xerox WorkCentre 

7225i 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
1 150 150 

19 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Xerox WorkCentre 

7225i 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
1 160 160 

20 

ΡΟΔΑΚΙΑ-

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Xerox WorkCentre 

5325 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
30 0,5 15 
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21 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σ ΧΑΡΤΙΟΥ 

(kit) 

Xerox WorkCentre 

5325 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
1 150 150 

22 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Xerox WorkCentre 

5325 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
1 150 150 

23 

ΡΟΔΑΚΙΑ-

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Xerox WorkCentre 

5222 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
40 0,5 20 

24 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σ ΧΑΡΤΙΟΥ 

(kit) 

Xerox WorkCentre 

5222 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
1 170 170 

25 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Xerox WorkCentre 

5222 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
2 160 320 

26 

ΡΟΔΑΚΙΑ-

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Xerox WorkCentre 

5024 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
30 0,45 13,5 

27 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σ ΧΑΡΤΙΟΥ 

(kit) 

Xerox WorkCentre 

5024 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
1 210 210 

28 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Xerox WorkCentre 

5024 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
2 190 380 

29 

ΡΟΔΑΚΙΑ-

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Xerox Phaser 5550 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
10 0,4 4 

30 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σ ΧΑΡΤΙΟΥ 

(kit) 

Xerox Phaser 5550 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
2 140 280 

31 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Lexmark MS 312 

dn 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
1 110 110 

32 

ΡΟΔΑΚΙΑ-

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Lexmark MS 312 

dn 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
20 0,25 5 

33 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σ ΧΑΡΤΙΟΥ 

(kit) 

Lexmark MS 312 

dn 

ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
2 45 90 

34 

ΡΟΔΑΚΙΑ-

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Lexmark MX310DN 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
10 0,25 2,5 

35 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σ ΧΑΡΤΙΟΥ 

(kit) 

Lexmark MX310DN 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙ

Ο 
1 45 45 

          ΣΥΝΟΛΟ 
6.448,0

0 
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          ΦΠΑ 24% 
1.547,5

2 

          
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
7.995,5

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Αγρίνιο, 08-02-2019 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

                      Αγρίνιο, 08-02-2019 
                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                          Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 

 

 

                      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο της προμήθειας 

 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται στην προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, 

φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών fax, καθώς και ανταλλακτικών τους,  για την κάλυψη των 

αναγκών  των Υπηρεσιών του Δήμου. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του δήμου 

Αγρινίου. 

 

Άρθρο 2ο : Σύνταξη προσφορών- Αυτοενημέρωση του αναδόχου  

 Ο ανάδοχος θεωρείται ότι έχει εξετάσει τους χώρους, εγκαταστάσεις, τις καθορισμένες απαιτήσεις και 

τους παρόντες όρους. Δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε αξίωση από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή 

ή χρονική παράταση που θα οφείλεται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στις 

καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους, θέμα για το οποίο θα μπορούσε ο ανάδοχος να ενημερωθεί  

προσφεύγοντας στις υπηρεσίες του Δήμου ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο για την 

περίπτωση μέσο.  

Άρθρο 3ο : Τεχνικές προδιαγραφές  

 Τα αναλώσιμα πρέπει να είναι: 

Γνήσια (original) παραγωγής του εργοστασίου που κατασκευάζει τα μηχανήματα για τα οποία 

προορίζονται.  

Γνήσια, Συμβατά ή Ανακατασκευασμένα όσον αφορά την κατηγορία 5 (λοιπά αναλώσιμα). 

-Εφάμιλλα των γνήσιων τόσο ως προς την ποιότητα εκτύπωσης, όσο και ως προς την ποσότητα 

παραγωγής. 

- Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα  που είναι αντικαταστάσιμα θα πρέπει να είναι καινούργια. 

-Η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων θα διασφαλίζεται μέσω του πιστοποιητικού 

συμμορφώσεως του συστήματος ISO 9001 του  εργοστασίου παραγωγής των υλικών. 

  

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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Θα αναφέρετε ρητά το κόστος εκτύπωσης  ανά σελίδα  ανεξαρτήτως είδους αναλωσίμων. 

- Τα υλικά θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσής τους 

στην αποθήκη του δήμου. 

- Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασμένα. 

- Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συμβατότητα τύπου - μοντέλου, β) η ημερομηνία 

λήξης. 

- Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς. 

Για όλα τα ανωτέρω ισχύει ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία προμήθειας, αν δεν τηρείται έστω 

και ένα από αυτά. 

Άρθρο 4ο : Στοιχεία τεχνικής προσφοράς  

 Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή,  προσπέκτους και ότι είναι 

απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.  

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις  

που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς 

μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με 

ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Αγρίνιο, 08-02-2019 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

             Αγρίνιο, 08-02-2019 
                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                          Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 

 

 

                      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο Αντικείµενο της µελέτης  

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και 

συσκευών fax, καθώς και ανταλλακτικών τους,  για την κάλυψη των αναγκών  των Υπηρεσιών του 

Δήμου .  

 

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας ακολουθούν τις διατάξεις των:  

1.Την παρ. 4 εδ. 18 του άρθρου 94 και οι  λοιπές διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως ισχύει σήμερα. 

2.Τις διατάξεις  του  Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

3.Τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4.Τις διατάξεις του  Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

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

6. Την υπ αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης  (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 

τεύχος Β') σχετικά με ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων του ΚΗΜΔΗΣ . 

7.Τις διατάξεις του  Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017) «Άσκηση υπαιθρίων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»-Τροποποίηση 

σε δημόσιες συμβάσεις. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

  

   





 33 

9.Τις διατάξεις 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». 

10.Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017) «Άσκηση υπαιθρίων εμπορικών 

δραστηριοτήτων,  εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»-Τροποποίηση 

σε δημόσιες συμβάσεις. 

 

Άρθρο 3
ο 

 Τρόπος εκτέλεσης 

Η ανάθεση της εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό  διαγωνισμό, με τους όρους που 

καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, βάση του  άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. ε του Ν.3852/2010. 

 

Άρθρο 4
ο
  Εγγυήση καλής εκτέλεσης της  σύμβασης 

Οι εγγυητικές επιστολές. 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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών (παρ. 5 άρθρο 107 Ν. 4497/2017) 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. 
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1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει πριν  ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό  ίσο  με το 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.  

 Η εγγύηση  θα  πρέπει να έχει χρονική ισχύ τρείς (3) μήνες μετά τον χρόνο λήξης της  σύμβασης Κατά 

τα λοιπά, για την εγγύηση καλής εκτέλεσης , ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 4412/2016 (Α 

/147/8-8-2016). 

Άρθρο 5
ο
  Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή της 

σύμβασης, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί, έχει 

αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: 

α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων. 

β) Ολοκλήρωση ελέγχου νομιμότητας της απόφασης κατακύρωσης από το Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και 

γ) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο  τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 

ματαιώνονται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 6
ο
  Ενστάσεις-Προσφυγές 

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ χωρίς 

Φ.Π.Α., 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 ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σε 

προθεσμία που εκτίνεται μέχρι το ήμισυ του  χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 

διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 

υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών (παρ. 32 άρθρο 107 Ν. 4497/2017). 
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 Για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ  του δημοσίου 

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο.    

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης 

η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 11 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης , η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 

ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. (παρ. 32 και 33 του άρθρου 107 του Ν. 

4497/2017). 

 

Άρθρο 7
ο
  Χρόνος παράδοσης υλικών-Διαδικασία παραλαβής προμήθειας 

Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και για χρονικό 

διάστημα έως δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης της 

εκτέλεσης της σύμβασης, του Δήμου Αγρινίου, κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι 

τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τους όρους της παρούσας. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αγρινίου.  

Οι δαπάνες συσκευασίας - μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις του Δήμου καθώς και 

κάθε άλλης σχετικής εργασίας βαρύνουν τον προμηθευτή - ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη με καινούργια σε περίπτωση που αυτά δεν 

πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως επίσης σε περίπτωση ποιοτικής ανεπάρκεια τους, εντός 

πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από της ειδοποιήσεως. Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση 

κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια των υλικών και την 

επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε 

(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

Άρθρο 8
ο
  Υποχρεώσεις Προμηθευτή 

1.Εάν κατά την σταδιακή χρήση παρουσιαστούν ελαττωματικά μελάνια ή τόνερ που ξεπερνούν το 20% 

της ολικής ποσότητας του αντίστοιχου είδους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται σε προληπτική 

αντικατάσταση όλης της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους. 

2. Εάν κατά την σταδιακή χρήση κάποιο είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωμα ή πρόβλημα 

εκτύπωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση της ελαττωματικής ποσότητας χωρίς 

καμία οικονομική επιβάρυνση του δήμου. 





 36 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις δύο κατηγορίες ειδών. 

 

Άρθρο 9
ο
  Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας  

1.Αν τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου  επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας τους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα προδοθέντων 

ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης 

υπό προμήθεια ειδών, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επιτροπής του Δήμου , δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, 

κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και 

παρατείνεται, αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 

4. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης;, 

εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

5. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλονται αναλόγως σε ο\όλα τα μέλη 

της ένωσης. 

 

Άρθρο 10
ο
  Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις 

Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη ( άρθρο 

200 παρ. 1 του Ν. 4412/2016).Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνει με  την 

εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που τυχόν ισχύουν κατά την ημερομηνία της υπογραφής 

σύμβασης. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Δήμο. 

 

Άρθρο 11
ο
   Επίλυση  διαφορών  

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 

4412/2016 του Ν. 3463/2006, και του Ν. 3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας 

που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας. 

 

 

 

 
Αγρίνιο, 08-02-2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

 
Αγρίνιο, 08-02-2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 :  ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
  ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

OMAΔΑ 1 : ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ 

Α/Α ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΝΕΡ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Samsung  ProXpress M4070FR 
MLT D203E 

BLACK 
ΓΝΗΣΙΟ 10  

2 Samsung  M262x 282x Series MLT-D116L ΓΝΗΣΙΟ 165  

3 Xerox  Phaser 5550 106R01294 ΓΝΗΣΙΟ 2  

4 Lexmark  MS 312 dn 51F2H00 ΓΝΗΣΙΟ 3  

5 Samsung  CLX-6260 Series CLT-K506L ΓΝΗΣΙΟ 4  

6 Samsung  CLX-6260 Series CLT-Y506L ΓΝΗΣΙΟ 4  

7 Samsung  CLX-6260 Series CLT-M506L ΓΝΗΣΙΟ 4  

8 Samsung  CLX-6260 Series CLT-C506L ΓΝΗΣΙΟ 4  

9 Lexmark  MX310DN 60F2H00 ΓΝΗΣΙΟ 2  

10 EPSON  RLQ-20 C13S015339 ΓΝΗΣΙΟ 2  

11 HP  
DESIGNJET 500, 

DesignJet 500ps Plus 
HP 10 ΓΝΗΣΙΟ 3  

12 HP  
DESIGNJET 500, 

DesignJet 500ps Plus 
HP 82 ΓΝΗΣΙΟ 3  

13 HP  
DESIGNJET 500, 

DesignJet 500ps Plus 
HP 82 ΓΝΗΣΙΟ 3  

14 HP  
DESIGNJET 500, 

DesignJet 500ps Plus 
HP 82 ΓΝΗΣΙΟ 3  

15 HP  Design Jet T520 HP 711 ΓΝΗΣΙΟ 2  

16 HP  Design Jet T520 HP 711 ΓΝΗΣΙΟ 2  

17 HP  Design Jet T520 HP 711 ΓΝΗΣΙΟ 2  

18 HP  Design Jet T520 HP 711 ΓΝΗΣΙΟ 2  

19 Ricoh SP204 SF 407254 ΓΝΗΣΙΟ 7  

20 samsung sch-4521f scx4521d3 ΓΝΗΣΙΟ 7  

21 xerox  WORK CENTER 3325 106R02313 ΓΝΗΣΙΟ 15  

22 Kyocera  FS-6950 DN TK-675 ΓΝΗΣΙΟ 4  

 

OMΑΔΑ 2: DRUM-UNIT ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ 

Α/Α Περιγραφή  Μηχάνημα Προέλευση ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 

xerox WORK 

CENTER 3325 
ΓΝΗΣΙΟ 2  

2 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 

Samsung 4020, 

4070 Series 
ΓΝΗΣΙΟ 18  

3 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 

Samsung M267x 

287x Series 
ΓΝΗΣΙΟ 43  

4 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 
Xerox Phaser 5550 ΓΝΗΣΙΟ 1  

5 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 
Lexmark MS 312 dn ΓΝΗΣΙΟ 3  

6 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 
Lexmark MX310DN ΓΝΗΣΙΟ 2  
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OMAΔΑ 3: ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

Α/Α ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΝΕΡ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1 Konica  Minolta bizHub 185 
KONICA 

TN116  
ΓΝΗΣΙΟ 8  

2 Kyocera  Fs 6525 MFP TK-475 ΓΝΗΣΙΟ 8  

3 Richo  MP 2501 841769 9K ΓΝΗΣΙΟ 29  

4 Xerox WorkCentre 5230 106R01306 ΓΝΗΣΙΟ 12  

5 Xerox  WorkCentre 7225i 006R01457 ΓΝΗΣΙΟ 2  

6 Xerox  WorkCentre 7225i 006R01458 ΓΝΗΣΙΟ 2  

7 Xerox  WorkCentre 7225i 006R01459 ΓΝΗΣΙΟ 2  

8 Xerox  WorkCentre 7225i 006R01460 ΓΝΗΣΙΟ 2  

9 Xerox  Work Center 5222 106R01306 ΓΝΗΣΙΟ 12  

10 xerox  C128 006R01182  ΓΝΗΣΙΟ 2  

11 xerox  5024 006R01573 ΓΝΗΣΙΟ 12  

12 Cannon  IR 2025 
Canon C-

EXV14 
ΓΝΗΣΙΟ 6  

13 Gestetgner  Gestetgner mp 2000 888640 ΓΝΗΣΙΟ 7  

14 Gestetner  dsn 620 d 1130 D ΓΝΗΣΙΟ 7  

15 Ricoh  FT4822 
887718 TYPE 

450 
ΓΝΗΣΙΟ 7  

16 Cannon  IR 2025 
Canon C-
EXV14 

ΓΝΗΣΙΟ 6  

17 Kyocera  FS 1116 MFP TK-410 ΓΝΗΣΙΟ 6  

18 Utax  cd 1120 KM 1635 UD 1120 ΓΝΗΣΙΟ 4  

 

 

OMΑΔΑ 4: DRUM-UNIT ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

Α/Α Περιγραφή  Μηχάνημα Προέλευση ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1 ΦΟΥΡΝΟΣ - DRUM 
Konica Minolta 

bizHub 185 
ΓΝΗΣΙΟ 1  

2 ΦΟΥΡΝΟΣ - DRUM 
Kyocera Fs 6525 

MFP 
ΓΝΗΣΙΟ 2  

3 
ΦΟΥΡΝΟΣ - DRUM - 

UNIT 
Richo MP 2501 ΓΝΗΣΙΟ 2  

4 
ΦΟΥΡΝΟΣ - DRUM - 

UNIT 

Xerox WorkCentre 

5230 
ΓΝΗΣΙΟ 2  

5 
ΦΟΥΡΝΟΣ - DRUM - 

UNIT 

Xerox WorkCentre 

7225i 
ΓΝΗΣΙΟ 4  

6 
ΦΟΥΡΝΟΣ - DRUM - 

UNIT 

Xerox WorkCentre 

5325 
ΓΝΗΣΙΟ 2  

7 
ΦΟΥΡΝΟΣ - DRUM - 

UNIT 

Xerox WorkCentre 

5222 
ΓΝΗΣΙΟ 2  

8 
ΦΟΥΡΝΟΣ - DRUM - 

UNIT 

Xerox WorkCentre 

5024 
ΓΝΗΣΙΟ 2  
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ΟΜΑΔΑ 5: ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

xerox WORK 

CENTER 3325 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 10  

2 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

xerox WORK 

CENTER 3325 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

3 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Samsung M267x 

287x Series 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 50  

4 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Samsung  287x 

Series 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 10  

5 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Samsung M267x 

287x Series 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 20  

6 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Konica Minolta 

bizHub 185 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 10  

7 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Konica Minolta 

bizHub 185 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

8 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Kyocera Fs 6525 

MFP 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 20  

9 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Kyocera Fs 6525 

MFP 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 2  

10 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Kyocera Fs 6525 

MFP 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 2  

11 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 
Richo MP 2501 ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 50  

12 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Richo MP 2501 ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 3  

13 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 
Richo MP 2501 ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 4  

14 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Xerox WorkCentre 

5230 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 30  

15 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Xerox WorkCentre 

5230 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

16 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Xerox WorkCentre 

5230 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

17 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Xerox WorkCentre 

7225i 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 10  

18 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Xerox WorkCentre 

7225i 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

19 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Xerox WorkCentre 

7225i 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

20 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Xerox WorkCentre 

5325 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 30  
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21 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Xerox WorkCentre 

5325 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

22 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Xerox WorkCentre 

5325 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

23 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Xerox WorkCentre 

5222 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 40  

24 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Xerox WorkCentre 

5222 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

25 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Xerox WorkCentre 

5222 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 2  

26 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Xerox WorkCentre 

5024 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 30  

27 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Xerox WorkCentre 

5024 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

28 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Xerox WorkCentre 

5024 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 2  

29 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 
Xerox Phaser 5550 ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 10  

30 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Xerox Phaser 5550 ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 2  

31 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 
Lexmark MS 312 dn ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

32 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 
Lexmark MS 312 dn ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 20  

33 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Lexmark MS 312 dn ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 2  

34 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 
Lexmark MX310DN ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 10  

35 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Lexmark MX310DN ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  
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3. ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

OMAΔΑ 1 : ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ 

Α/Α ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΝΕΡ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Samsung  ProXpress M4070FR 
MLT D203E 

BLACK 
ΓΝΗΣΙΟ 10   

2 Samsung  M262x 282x Series MLT-D116L ΓΝΗΣΙΟ 165   

3 Xerox  Phaser 5550 106R01294 ΓΝΗΣΙΟ 2   

4 Lexmark  MS 312 dn 51F2H00 ΓΝΗΣΙΟ 3   

5 Samsung  CLX-6260 Series CLT-K506L ΓΝΗΣΙΟ 4   

6 Samsung  CLX-6260 Series CLT-Y506L ΓΝΗΣΙΟ 4   

7 Samsung  CLX-6260 Series CLT-M506L ΓΝΗΣΙΟ 4   

8 Samsung  CLX-6260 Series CLT-C506L ΓΝΗΣΙΟ 4   

9 Lexmark  MX310DN 60F2H00 ΓΝΗΣΙΟ 2   

10 EPSON  RLQ-20 C13S015339 ΓΝΗΣΙΟ 2   

11 HP  
DESIGNJET 500, 

DesignJet 500ps Plus 
HP 10 ΓΝΗΣΙΟ 3   

12 HP  
DESIGNJET 500, 

DesignJet 500ps Plus 
HP 82 ΓΝΗΣΙΟ 3   

13 HP  
DESIGNJET 500, 

DesignJet 500ps Plus 
HP 82 ΓΝΗΣΙΟ 3   

14 HP  
DESIGNJET 500, 

DesignJet 500ps Plus 
HP 82 ΓΝΗΣΙΟ 3   

15 HP  Design Jet T520 HP 711 ΓΝΗΣΙΟ 2   

16 HP  Design Jet T520 HP 711 ΓΝΗΣΙΟ 2   

17 HP  Design Jet T520 HP 711 ΓΝΗΣΙΟ 2   

18 HP  Design Jet T520 HP 711 ΓΝΗΣΙΟ 2   

19 Ricoh SP204 SF 407254 ΓΝΗΣΙΟ 7   

20 samsung sch-4521f scx4521d3 ΓΝΗΣΙΟ 7   

21 xerox  WORK CENTER 3325 106R02313 ΓΝΗΣΙΟ 15   

22 Kyocera  FS-6950 DN TK-675 ΓΝΗΣΙΟ 4   

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ 24%  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

OMΑΔΑ 2: DRUM-UNIT ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ 

Α/Α Περιγραφή  Μηχάνημα Προέλευση ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 

xerox WORK 

CENTER 3325 
ΓΝΗΣΙΟ 2   

2 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 

Samsung 4020, 

4070 Series 
ΓΝΗΣΙΟ 18   

3 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 

Samsung M267x 

287x Series 
ΓΝΗΣΙΟ 43   

4 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 
Xerox Phaser 5550 ΓΝΗΣΙΟ 1   

5 ΦΟΥΡΝΟΣ - Lexmark MS 312 dn ΓΝΗΣΙΟ 3   
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DRUM 

6 
ΦΟΥΡΝΟΣ - 

DRUM 
Lexmark MX310DN ΓΝΗΣΙΟ 2   

ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

OMAΔΑ 3: ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

Α/Α ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΝΕΡ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Konica  Minolta bizHub 185 
KONICA 

TN116  
ΓΝΗΣΙΟ 8  

2 Kyocera  Fs 6525 MFP TK-475 ΓΝΗΣΙΟ 8  

3 Richo  MP 2501 841769 9K ΓΝΗΣΙΟ 29  

4 Xerox WorkCentre 5230 106R01306 ΓΝΗΣΙΟ 12  

5 Xerox  WorkCentre 7225i 006R01457 ΓΝΗΣΙΟ 2  

6 Xerox  WorkCentre 7225i 006R01458 ΓΝΗΣΙΟ 2  

7 Xerox  WorkCentre 7225i 006R01459 ΓΝΗΣΙΟ 2  

8 Xerox  WorkCentre 7225i 006R01460 ΓΝΗΣΙΟ 2  

9 Xerox  Work Center 5222 106R01306 ΓΝΗΣΙΟ 12  

10 xerox  C128 006R01182  ΓΝΗΣΙΟ 2  

11 xerox  5024 006R01573 ΓΝΗΣΙΟ 12  

12 Cannon  IR 2025 
Canon C-

EXV14 
ΓΝΗΣΙΟ 6  

13 Gestetgner  Gestetgner mp 2000 888640 ΓΝΗΣΙΟ 7  

14 Gestetner  dsn 620 d 1130 D ΓΝΗΣΙΟ 7  

15 Ricoh  FT4822 
887718 TYPE 

450 
ΓΝΗΣΙΟ 7  

16 Cannon  IR 2025 
Canon C-
EXV14 

ΓΝΗΣΙΟ 6  

17 Kyocera  FS 1116 MFP TK-410 ΓΝΗΣΙΟ 6  

18 Utax  cd 1120 KM 1635 UD 1120 ΓΝΗΣΙΟ 4  

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

 

OMΑΔΑ 4: DRUM-UNIT ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

Α/Α Περιγραφή  Μηχάνημα Προέλευση ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΦΟΥΡΝΟΣ - DRUM 
Konica Minolta 

bizHub 185 
ΓΝΗΣΙΟ 1   

2 ΦΟΥΡΝΟΣ - DRUM 
Kyocera Fs 6525 

MFP 
ΓΝΗΣΙΟ 2   

3 
ΦΟΥΡΝΟΣ - DRUM - 

UNIT 
Richo MP 2501 ΓΝΗΣΙΟ 2   

4 
ΦΟΥΡΝΟΣ - DRUM - 

UNIT 

Xerox WorkCentre 

5230 
ΓΝΗΣΙΟ 2   
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5 
ΦΟΥΡΝΟΣ - DRUM - 

UNIT 

Xerox WorkCentre 

7225i 
ΓΝΗΣΙΟ 4   

6 
ΦΟΥΡΝΟΣ - DRUM - 

UNIT 

Xerox WorkCentre 

5325 
ΓΝΗΣΙΟ 2   

7 
ΦΟΥΡΝΟΣ - DRUM - 

UNIT 

Xerox WorkCentre 

5222 
ΓΝΗΣΙΟ 2   

8 
ΦΟΥΡΝΟΣ - DRUM - 

UNIT 

Xerox WorkCentre 

5024 
ΓΝΗΣΙΟ 2   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

xerox WORK 

CENTER 3325 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 10  

2 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

xerox WORK 

CENTER 3325 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

3 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Samsung M267x 

287x Series 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 50  

4 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 
Samsung  287x 

Series 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 10  

5 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Samsung M267x 

287x Series 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 20  

6 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Konica Minolta 

bizHub 185 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 10  

7 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Konica Minolta 

bizHub 185 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

8 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Kyocera Fs 6525 

MFP 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 20  

9 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Kyocera Fs 6525 

MFP 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 2  

10 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Kyocera Fs 6525 

MFP 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 2  

11 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 
Richo MP 2501 ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 50  

12 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Richo MP 2501 ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 3  

13 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 
Richo MP 2501 ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 4  

14 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Xerox WorkCentre 

5230 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 30  

15 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Xerox WorkCentre 

5230 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  
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16 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Xerox WorkCentre 

5230 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

17 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Xerox WorkCentre 

7225i 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 10  

18 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Xerox WorkCentre 

7225i 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

19 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Xerox WorkCentre 

7225i 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

20 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Xerox WorkCentre 

5325 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 30  

21 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Xerox WorkCentre 

5325 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

22 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Xerox WorkCentre 

5325 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

23 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Xerox WorkCentre 

5222 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 40  

24 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Xerox WorkCentre 

5222 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

25 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

Xerox WorkCentre 

5222 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 2  

26 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 

Xerox WorkCentre 

5024 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 30  

27 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Xerox WorkCentre 

5024 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

28 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 
Xerox WorkCentre 

5024 
ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 2  

29 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 
Xerox Phaser 5550 ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 10  

30 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 
Xerox Phaser 5550 ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 2  

31 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 
Lexmark MS 312 dn ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

32 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 
Lexmark MS 312 dn ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 20  

33 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Lexmark MS 312 dn ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 2  

34 
ΡΟΔΑΚΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΡΗ 
Lexmark MX310DN ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 10  

35 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (kit) 

Lexmark MX310DN ΣΥΜΒΑΤΟ/ΓΝΗΣΙΟ 1  

 ΣΥΝΟΛΟ 

 ΦΠΑ 24% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

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

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: [ ∆ΗΜΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [ 6012 ] 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 – ΤΚ 30131 

ΑΓΡΙΝΙΟ ] 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ ΣΤΑΥΡΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΑ] 

- Τηλέφωνο: [ 2641360274 ] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [ dagrpromithion@agrinio.gr ] 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  

[www.cityofagrinio.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 

σχετικού CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ   ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ –ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΧ 
ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ - C.P.V.: 30125110-5, 30125000-1 ] 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [  …] 

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

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

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

[ 12191/14-3-2019 ] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι
ii 
: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή µεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσηµο κατάλογο
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

από κοινού µε άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή 
χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή 

των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 

φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονοµικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης 

σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόµενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες

vii
 

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

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi
· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες
xii·

 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας
xiii

· 

6. 
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv.

 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xv
 το 

οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi
 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 

[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι  
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οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν
xx
: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi
, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;
xxii
 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 
ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxiv

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 

µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 

λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 

εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 

σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν:  
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[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 

µε σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων
xxviii

, λόγω 

της συµµετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 

συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 

αναµειχθεί στην προετοιµασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύµβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 

πληµµέλεια
xxx

 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

[] Ναι [] Όχι 
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αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 

αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο 

οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την 
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 
ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος 

στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxi; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 

οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

1) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίας
xxxii

 το ακόλουθο τµήµα 

(δηλ. ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 

2)) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει τα απαιτούµενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε 

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένης της 

προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το 

σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα 

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα 

µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xxxiii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiv. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 

Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 

διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

vi
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 

ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 

2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει 

επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 

δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 

73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xii

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 

την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-

πλαίσιο. 

xiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 

φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως 

όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xxv

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxx
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, 

ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxiii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




