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ΧΩΡΣΥΨΛΞΑ ΧΨΣΛέΕΛΑ ΨΘΧ ΩΥ’ ΑΦΛΚΠ. 158786  ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ 

ΑΡΑΚΕΨΣΩΧΑ ΑΦέΘ : 
ΑΥΣΞΕΡΨΦίΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΦΘΨΘΧ  
Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ, 
 ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΑΤΙΚΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ 
ΔΛΑΓίΡΛΧΠΣΩ  

: 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ) ΕΚΤΥΡΩΣΘΣ, 
ΕΙΔΩΝ ΓΑΦΙΚΘΣ ΥΛΘΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΟΥ ΧΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΘΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 
ΚΘΤΘΣΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

ΨΠΘΠΑΨΑ : Ρζντε *5+ Τμιματα 

ΞΦΛΨΘΦΛΣ ΑΡΑΚΕΧΘΧ  : 
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ  

ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΚΕΛΧΑ 
ΔΑΥΑΡΘ 

: 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται μζχρι το ποςό των των  52.419,65€ 
χωρίσ Φ.Ρ.Α. ιτοι 65.000,37€ με Φ.Ρ.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμων, 
υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. 

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ ΑΡΑΦΨΘΧΘΧ 
ΧΨΘ ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΘ ΥΩΟΘ ΨΣΩ 

Ξ.Θ.Π.Δ.Θ.Χ. 
: 

 Τετάρτθ 20 Απριλίου 2022 

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ  ΕΡΑΦΘΧ 
ΩΥΣΒΣΟΘΧ ΥΦΣΧάΣΦίΡ  

: 
 Τετάρτθ 21 Απριλίου 2022  

ΞΑΨΑΟΘΞΨΛΞΘ 
ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ ΞΑΛ ίΦΑ 

ΩΥΣΒΣΟΘΧ ΥΦΣΧάΣΦίΡ 
: 

 Ραραςκευι 6 Μαΐου 2022  ϊρα 10:00 π.μ. 

ΘΠΕΦΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 
ΔΛΑΓίΡΛΧΠΣΩ 

: 
 Ραραςκευι 6 Μαΐου 2022 ϊρα 10:30 π.μ. 

ΕΓΓΩΘΨΛΞΕΧ ΕΥΛΧΨΣΟΕΧ : 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ποςοςτό 4% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. (μόνο 
για ςυμβάςεισ αξίασ >30.000,00€ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΛΧέΩΣΧ 
ΥΦΣΧάΣΦίΡ  

: 
Εκατόν είκοςι *120+ θμζρεσ 

ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΧΩΠΒΑΧΘΧ : 
Από τθν θμερομθνίασ ανάρτθςθσ των ςυμβάςεων ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. και μζχρι τισ 
31-12-2022. 

ΨΕέΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΕΧ : Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι 

ΨΣΥΣΧ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ  : Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι 

έΦΣΡΣΧ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ 
ΩΟΛΞίΡ 

: 
Από τθν ανάρτθςθ των ςυμβάςεων ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. και μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 
2022, για το ςυνολικό ποςό των  65.000,37€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

ΞΦΑΨΘΧΕΛΧ ΕΥΛ ΨΘΧ ΨΛΠΘΧ : 

0,07% υπζρ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, 0,06% υπζρ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (οι ανωτζρω κρατιςεισ επιβαρφνονται με 
χαρτόςθμο 3% και 20% επ’αυτοφ ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α.),Κάκε άλλθ νόμιμθ 
κράτθςθ κατά τθν πλθρωμι των τιμολογίων. 

άΣΦΣΧ ΕΛΧΣΔΘΠΑΨΣΧ : 
Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ επί τθσ 
κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ.  

ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ 

: ΕΧΘΔΘΧ [http://www.promitheus.gov.gr/] 

: Ξ.Θ.Π.ΔΘ.Χ [https://eprocurement.gov.gr/] 

: ΔΛΑΩΓΕΛΑ [https://diavgeia.gov.gr] 

: Λςτότοποσ Ωπθρεςίασ  [https://www.apdkritis.gov.gr/el] 

: Θμεριςια περιφερειακι εφθμερίδα Υατρίσ: [patris@patris.gr] 

: Θμεριςια περιφερειακι εφθμερίδα Ρζα Ξριτθ: *portal@neakriti.gr] 

: 
Εβδομαδιαία περιφερειακι εφθμερίδα Αντίλαλοσ τθσ Πεςαράσ: 
[antilalospress@gmail.com] 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

 

Επωνυμία Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ (ΑΡΔΚ) 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 090306519 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λ. Ικάρου &Στ. Σπανάκθ 2Α 

Ρόλθ Θράκλειο 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 71307 

Τθλζφωνο 2810278417 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) s.xristakis@apdkritis.gov.gr 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.apdkritis.gov.gr 

Είδοσ και κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
Θ ΑΔΚ είναι Κεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι 
(Κ.Κ.Α.) με κφρια δραςτθριότθτα τθν παροχι 
Γενικϊν Δθμόςιων Υπθρεςιϊν. 

 

Ξφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Γενικϊν Δθμόςιων Υπθρεςιϊν. 

 

Χτοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: www.promitheus.gov.gr και τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ τθσ ΑΔΚ: www.apdkritis.gov.gr (ςτθ διαδρομι Διοικθτικι Δομι – Γενικι 
Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ –Διεφκυνςθ Οικονομικοφ –Ανακοινϊςεισ). 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθΔιαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ Διαδικαςίασ   

Θ επιλογι του(ων) Αναδόχου(ων), κα γίνει με τθν διαδικαςία του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ  Διαγωνιςμοφ 
(κάτω των ορίων) μζςω Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 του ν. 4412/2016, όπωσ 
ιςχφει, και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

 

έρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα Σφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον τακτικό προχπολογιςμό εξόδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Κριτθσ (εφεξισ Α.Δ.Κ.). Θ δαπάνθ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ βαρφνει τον Αναλυτικό Λογαριαςμό 
Εξόδου (Α.Λ.Ε.) 2410201001 με ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ για το οικονομικό ζτοσ 2022των 
Ειδικϊν Φορζων (Ε.Φ.) 101.0000000, 5010000000, 999.0100000, , 999.0200000, 999.0300000, βάςει των 
υπ’ αρικμ. πρωτ. 625/16-02-2022, οίκ.: 718/15-02-2022, οίκ.: 719/15-02-2022, οίκ.: 720/15-02-2022, οίκ.: 
721/15-02-2022 Αποφάςεων Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ αντίςτοιχα για το οικονομικό  ζτοσ 2022. 
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια αναλωςίμων ειδϊν εκτφπωςθσ (αυκεντικά ι ιςοδφναμα 
μελάνια / toner / drum για τα φωτοτυπικά μθχανιματα, εκτυπωτζσ και πολυμθχανιματα), ειδϊν γραφικισ 
φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τισ ανάγκεσ των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Κριτθσ (Α.Δ.Κ.) για το ζτοσ 2022. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων 
ΣυμβάςεωνCPV:  

CPV (Common Procurement Vocabulary) Υεριγραφι αντικειμζνου 

30192110-5 Μελάνια 

30192700-8 Γραφικι Φλθ 

30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 

 

Το ςυμβατικό αντικείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι Τμιματα:  

 ΨΠΘΠΑ 1  : ΓΡΘΧΛΑ ΑΡΑΟίΧΛΠΑ ΕΛΔίΡ ΕΞΨΩΥίΧΘΧ [CPV: 30192110-5] ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ 31.601,83€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α 24% (Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. 25.485,35€, Φ.Ρ.Α. 6.116,48€).  

 ΨΠΘΠΑ 2 : ΓΡΘΧΛΑ ΑΡΑΟίΧΛΠΑ ΕΛΔίΡ ΕΞΨΩΥίΧΘΧ ΓΛΑ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΑ ΕΞΨΩΥίΨΛΞΑ 
ΠΘέΑΡΘΠΑΨΑ ΒΑΦΕίΧ ΨΩΥΣΩ [CPV: 30192110-5] ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ 
10.445,76€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α 24% (Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 8.424,00€, Φ.Ρ.Α. 
2.021,76€). 

 ΨΠΘΠΑ 3 : ΛΧΣΔΩΡΑΠΑ (Χυμβατά ι ανακαταςκευαςμζνα) ΑΡΑΟίΧΛΠΑ ΕΛΔΘ ΕΞΨΩΥίΧΘΧ [CPV: 
30192110-5] ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ 2.032,76€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α 24% 
(Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 1.639,32€, Φ.Ρ.Α. 393,44€) 

 ΨΠΘΠΑ 4 ΕΛΔΘ ΓΦΑάΛΞΘΧ ΩΟΘΧ [CPV: 30192700-8]ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ 
11.954,94€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α 24% (Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α.  9.641,08€ Φ.Ρ.Α. 
2.313,86€) 

 ΨΠΘΠΑ 5 : άίΨΣΑΡΨΛΓΦΑάΛΞΣ έΑΦΨΛ [CPV: 30197643-5] ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ 
8.965,08€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α 24% (Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 7.229,90€, Φ.Ρ.Α. 
1.735,18€) 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για:  

 Ζνα *1+ Ψμιμα ι 

 για περιςςότερα του ενόσ ι 

 για το ςφνολο των Ψμθμάτων 
ωςτόςο για το ςφνολο των ειδϊν (και των προκθρυςςόμενων ποςοτιτων) ανά διακριτό Τμιμα (επί ποινι 
αποκλειςμοφ). 

Ρροςφορά που δεν κα περιλαμβάνει το ςφνολο των ειδϊν (και των προκθρυςςόμενων ποςοτιτων) του 
Τμιματοσ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται μζχρι το ποςό των των εξινταπζντε χιλιάδων ευρϊ και 
τριάντα επτά λεπτϊν (65.000,37€), ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α.: 
52.419,65€, Φ.Ρ.Α. 12.580,72€). 

Δεν προβλζπεται δικαίωμα προαίρεςθσ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ωσ το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ(ων 
υπογεγραμμζνθσ(ων) ςφμβαςθσ(ων) ςτο Ξ.Θ.Π.Δ.Θ.Χ. και μζχρι τισ 31-12-2022, ι μζχρι εκπλιρωςθσ των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων (όποιο επζλκει πρϊτο).  
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Σε περίπτωςθ που μετά τθν λιξθ τθσ ςυμβατικισ διάρκειασ υπάρχουν, για κάκε Τμιμα, ποςότθτεσ 
προμθκειϊν που δεν ζχουν εξαντλθκεί, τότε θ Σφμβαςθ για τα τμιματα αυτά δφναται να παρατακεί, για 
χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει τουσ (6) μινεσ, χωρίσ όμωσ τθν επαφξθςθ του φυςικοφ και 
οικονομικοφ τθσ αντικειμζνου. Θ δυνατότθτα παράταςθσ λαμβάνει χϊρα με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισπριν τθν λιξθ τθσ ετιςιασ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ μετά από ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου και 
γνϊμθ του αρμοδίου οργάνου και κοινοποιείται ςτον Ανάδοχο. Θ διάρκεια τθσ χορθγοφμενθσ παράταςθσ 
δφναται να είναι διαφορετικι για κάκε Τμιμα. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο Ραράρτθμα Ι 
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει 
τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ:  

1. Τισ διατάξεισ: 

 Του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπωσ ιςχφει. 

 Toυ ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Του ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό 

Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 184/Α/23.09.2020)», όπωσ ιςχφει. 

 Του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 

2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 

των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 

ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 

Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο πουπαρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 

119,  

 Του ν. 4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ -Εμβάκυνςθ τθσ 

Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ καιαναπτυξιακισ λειτουργίασ των 

Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+ - υκμίςεισ για τονεκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και 

λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθναποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των 

αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομιικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ 

αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊνκαι άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 133/Α’/19-07-2018). 

 Του ν. 4472/2017 «υνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ διατάξεων του ν.4387/2016, 

μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρακοινωνικισ ςτιριξθσ και 

εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο Δθμοςιονομικιστρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017), όπωσ ιςχφει. 

 Του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Σζλθ-Παράβολα, 

Οικειοκελισαποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Ηλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, 

Σροποποιιςεισ του ν. 4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016) όπωσ ιςχφει. 
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 Των άρκρων 28 & 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ 

Καταπολζμθςθ Γραφειοκρατίασ & Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

 Του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπωσ ιςχφει. 

 Του ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 

Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 

(ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπωσ ιςχφει και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1. 

 Του άρκρου 64 του ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του 

ν.4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 

όπωσ ιςχφει. 

 Του ν. 4155/2013 «Εκνικό φςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 

120/Α/29-05-2013), όπωσ ιςχφει. 

 Τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». 

 Του ν. 4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν.  588/2007 

(πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 204/Α/15-

09-2011), όπωσ ιςχφει. 

 Του ν. 3979/2011 «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011), 

όπωσ ιςχφει. 

 Του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και 

άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ ιςχφει. 

 Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

 Του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Η. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ 

ΕπιμελθτθριακισΝομοκεςίασ» (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπωσ ιςχφει. 

 Του ν. 3043/2002 «Ευκφνθ του πωλθτι για πραγματικά ελαττϊματα και ζλλειψθςυνομολογθμζνων 

ιδιοτιτων, τροποποίθςθ διατάξεων του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ καιάλλεσ ςυναφείσ διατάξεισ» 

(ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002), όπωσ ιςχφει. 

 Του ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000),όπωσ 

ιςχφει. 

 Του ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ45/Α/09-03-

1999) όπωσ ιςχφει και ιδίωσ τα άρκρα 7 και 13 ζωσ 15, ςυμπλθρωματικά με το ν.4024/2011 

«υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρείακαι άλλεσ διατάξεισ 

εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/7-10-

2011), όπωσ ιςχφει και ιδίωσ τα άρκρα 21 και 26. 

 Του ν. 1497/1984 «Κφρωςθ φμβαςθσ που καταργεί τθν υποχρζωςθ επικφρωςθσ τωναλλοδαπϊν 

δθμοςίων εγγράφων» (ΦΕΚ 188/Α/27-11-1984), όπωσ ιςχφει. 

 Τθσ από 20-3-2020 (ΦΕΚ Α’68) Ρράξθσ ΝομοκετικοφΡεριεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνουδιαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ 

κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ καιτθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ» όπωσ αυτικυρϊκθκε με το ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83) και όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 
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 Τθσ  από 13-4-2020 (ΦΕΚ Α’ 84) Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των 

ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» 

όπωσ αυτι κυρϊκθκε με το ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104) και όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Το π.δ. 136/2010 «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ» (ΦΕΚ 229/Αϋ/27-12-2010), όπωσ 
ιςχφει. . 

3. Το π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα καιςτοιχεία» (ΦΕΚ 
34/Α/23-03-2015), όπωσ ιςχφει. 

4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπωσ ιςχφει. 

5. Το π.δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιων τθσ ΑρχισΕξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν» (ΦΕΚ 64/Α’/04-05-2017), όπωσ ιςχφει. 

6. Τθν υπ' αρικ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ ΕξζταςθσΡροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
(Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 
4412/2016 (Αϋ 147)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπωσ ιςχφει. 

7. Τθν υπ’ αρικ. 64233/8-6-2021 κ.υ.α. «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των 
Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων(ΕΣΘΔΘΣ)» (ΦΕΚ 2453/Β/09-06-2021), όπωσ 
ιςχφει. 

8. Τθν υπ’ αρικ. 57654/22-05-2017 Υ.Α. «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ καιδιαχείριςθσ του 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) τουΥπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017), όπωσ ιςχφει. 

9. Τθν αρικμ. 2879/2018 υ.α «Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν καιτοπικϊν 
εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου», όπωσ 
ιςχφει. 

10. Τθν Ε/287/23-07-2020 Απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Εποπτείασ ΜΜΕ τθσ Γενικισ ΓραμματείασΕπικοινωνίασ και 
Ενθμζρωςθσ τθσ Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ «Καταχϊριςθ θμεριςιων και εβδομαδιαίων περιφερειακϊν 
και τοπικϊν εφθμερίδων ςτο θλεκτρονικό μθτρϊο περιφερειακοφ και τοπικοφ τφπου του άρκρου 2 του ν. 
3548/2007 (Α’ 68), όπωσ ιςχφει. 

11. Το υπ’ αρικμ. 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ: 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ) ζγγραφο τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
ΑρχισΔθμοςίων Συμβάςεων με κζμα: «Διευκρινίςεισ ωσ προσ τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ 
τωνδικαιολογθτικϊν που προςκομίηονται από τον προςωρινό ανάδοχο (δικαιολογθτικϊνκατακφρωςθσ), 
κατόπιν δθμοςίευςθσ του ν. 4605/2019». 

12. Τθν υπ’ αρικμ. 2/53983/0026/27-06-2019 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Θλεκτρονικι 
διακίνθςθδικαιολογθτικϊν δαπανϊν» όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει (ΦΕΚ 2726/Β/02-07-2019). 

13. Τθν υπ’ αρικμ. 429/2020 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Αντικατάςταςθ τθσ υπϋαρικμ.ΔΙΑΔΡ/Α/7841/ 
19.04.2005 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ (Β' 539)» (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020). 

14. Το υπϋ αρικμ. 1081/18-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9Γ) ζγγραφο τθσ Ενιαίασ ΑνεξάρτθτθσΑρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων με κζμα: «α. Ζναρξθ ιςχφοσ διατάξεων άρκρου 19 του ν.4704/2020 (Α’ 133). 
Υποχρζωςθ αυτόματθσ άντλθςθσ του αποδεικτικοφ φορολογικισενθμερότθτασ. β. Απόφαςθ Διοικθτι τθσ 
ΑΑΔΕ ωσ προσ τθν ζκδοςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ςε παρελκόντα χρόνο για ςυμμετοχι ςε 
διαγωνιςμοφσ». 

15. Τισ Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων(Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.) περί 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

16. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊνδιατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
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δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 
17. Τθν αρ. 14026/15-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ) απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 
(ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διοριςμοφ τθσ Μαρίασ Κοηυράκθ του Εμμανουιλ ωσΣυντονίςτριασ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ. 

18. Τθν με αρ. πρωτ. οικ.8165/27-6-2017 (ΦΕΚ 2247/Β’/30-6-2017, ΑΔΑ:ΩΚΞΡΟ1Θ-ΘΓ8)απόφαςθ τθσ 
Συντονίςτριασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ περί ανάκεςθσαρμοδιοτιτων ςε οργανικζσ μονάδεσ 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ και παροχιεξουςιοδότθςθσ υπογραφισ «Με εντολι Συντονιςτι» 
(«Μ.Ε.Σ.») αποφάςεων κτλ., όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, με τθν αρ. πρωτ. οικ.682/17-01-2019 (ΦΕΚ 
288/Β’/07-2-2019, ΑΔΑ:Ω7ΧΧΟ1Θ-ΘΔΥ) όμοια. 

19. Θ Διακιρυξθ, θ ανάκεςθ και θ εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διζπεται από τισ ωσ άνω 
αναφερκείςεσ ςτο ςκεπτικό, διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, τισ ςε εκτζλεςθ των εν λόγω νόμων 
εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονταi ρθτά  ι απορρζουν από τα 
οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, 
εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.  

20. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τθσ επαναπροκιρυξθσ του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ  
Διαγωνιςμοφ (κάτω των ορίων) μζςω Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ,  με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και προδιαγραφϊν τθσ 
Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςισ τθσ από τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου 
ςτουσ υποψθφίουσ. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ 
και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ςυνεπάγεται πλιρθ 
αποδοχι εκ μζρουσ του υποψθφίου των όρων διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, όπωσ εξειδικεφονται ςτθν 
παροφςα ςτο ςφνολό τουσ. Οποιεςδιποτε δαπάνεσ αναλιφκθκαν για τθν προετοιμαςία ι/και υποβολι 
των Ρροςφορϊν από τουσ Υποψιφιουσ ι τρίτα πρόςωπα εξ ονόματόσ τουσ, τουσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου 
και θ Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει καμία ευκφνθ για τζτοιεσ δαπάνεσ.  

21. Εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει, θ Ανακζτουςα 
Αρχιδιατθρεί το δικαίωμα να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ 
δθμοςίευςθ. 

22. Τθν με αρ. πρωτ. 315/27-01-2022 *ΑΔΑ: Ψ061Ο1Θ-ΤΜΒ+ απόφαςθ τθσ Συντονίςτριασ τθσ ΑΔΚ περί 
ςυγκρότθςθσ επιτροπϊν για τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ ζτουσ 
2022, όπωσ ιςχφει. 

23. Τθν ανάγκθ προμικειασ αναλωςίμων ειδϊν εκτφπωςθσ (αυκεντικά ι ιςοδφναμα μελάνια/toner/drum 
για φωτοτυπικά μθχανιματα, ςυςκευζσ τθλεομοιοτυπίασ, εκτυπωτζσ και πολυμθχανιματα), ειδϊν 
γραφικισ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των οργανικϊν μονάδων τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ (ΑΔΚ). 

24. Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ Διακιριξθσ αποτελεί ζνδειξθ τθσ προεκτίμθςθσ του κόςτουσ τθσ 
ςφμβαςθσ και ανϊτατο όριο προςφοράσ *ςχετικι είναι και θ με θμερομθνία 29-01-2022 Μελζτθ του 
Τμιματοσ Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ και Κρατικϊν Οχθμάτων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ θ 
οποία επιςυνάφκθκε ςτο ςχετικό αρ. πρωτ. 535/08-02-2022 Ρρωτογενζσ Αίτθμα *ΑΔΑΜ: 22REQ010030030 
2022-02-09] τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ). Για τον ςχεδιαςμό τθσ μελζτθσ, λιφκθκε υπ’ όψθ θ 
απογραφι τθσ αποκικθσ, οι καταναλωκείςεσ ποςότθτεσ ανα υπθρεςία των προθγοφμενων ςυμβάςεων 
γραφικισ φλθσ, κακϊσ και ο διαχωριςμόσ των αγακϊν ςε 5 τμιματα. 

24. Το με αρ. πρωτ. 535/08-02-2022 Ρρωτογενζσ Αίτθμα *ΑΔΑΜ: 22REQ010030030 2022-02-09+ τθσ 
Συντονίςτριασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ. 

25. Τθν με αρικ. πρωτ.: 625/16-02-2022 *ΑΔΑΜ:22REQ010070926 2022-02-17, ΑΔΑ: ΨΒ6ΞΟ1Θ-ΔΚΕ] 
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ (με α/α 18959 καταχϊριςθσ ςτο Βιβλίο 
Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ υπθρεςίασ μασ), Ε.Φ.1906/101.0000000, Α.Λ.Ε. 2410201001. 
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26. Τθν με αρικ. πρωτ. οίκ.: 718/15-02-2022 *ΑΔΑΜ:22REQ010071246 2022-02-17, ΑΔΑ: ΨΘΗ1Ο1Θ-ΥΟ0+ 
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ (με α/α 18962 καταχϊριςθσ ςτο Βιβλίο 
Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ υπθρεςίασ μασ), Ε.Φ.1906/501.0000000, Α.Λ.Ε. 2410201001. 

27. Τθν με αρικ. πρωτ. οίκ.: 719/15-02-2022 *ΑΔΑΜ:22REQ010071052 2022-02-17, ΑΔΑ: 6ΗΡΟ1Θ-ΧΔΘ] 
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ (με α/α 18963 καταχϊριςθσ ςτο Βιβλίο 
Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ υπθρεςίασ μασ), Ε.Φ.1906/999.0100000, Α.Λ.Ε. 2410201001. 

28. Τθν με αρικ. πρωτ. οίκ.: 720/15-02-2022 *ΑΔΑΜ:22REQ010071342 2022-02-17, ΑΔΑ: 6Χ27Ο1Θ-Ξ21+ 
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ (με α/α 18961 καταχϊριςθσ ςτο Βιβλίο 
Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ υπθρεςίασ μασ), Ε.Φ.1906/999.0200000, Α.Λ.Ε. 2410201001. 

29. Τθν με αρικ. πρωτ. οίκ.: 721/15-02-2022 *ΑΔΑΜ:22REQ010071442 2022-02-17, ΑΔΑ: Ψ3ΨΨΟ1Θ-2ΛΔ+ 
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ (με α/α 18960 καταχϊριςθσ ςτο Βιβλίο 
Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ υπθρεςίασ μασ), Ε.Φ.1906/999.0300000, Α.Λ.Ε. 2410201001. 

30. Το με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 *ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ], ζγγραφο τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων περί «Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν αφξθςθ των τιμϊν και τα προβλιματα ςτθν 
εφοδιαςτικι αλυςίδα λόγω τθσ ενεργειακισ κρίςθσ, τθσ κρίςθσ ςτθν Ουκρανία και των ςυνεχιηόμενων 
ςυνεπειϊν του COVID-19», όπου ιταν θ αφορμι να επανεκτελεςτεί εξ’ όλοκλιρου ο προχπολογιςμόσ του 
εν λόγω διαγωνιςμοφ. 

31. Το γεγονόσ ότι ςε τθλεφωνικι επικοινωνία που πραγματοποιικθκε ςτισ 14-04-2022 με προμθκευτζσ, 
λόγω τθσ αφξθςθσ των τιμϊν που προκφπτουν από τισ ωσ άνω αιτίεσ, διαπιςτϊκθκε ότι ζχει επζλκει γενικι 
ανατίμθςθ των αγακϊν και  ιδιαίτερα ςτο φωτοαντιγραφικό χαρτί και ςτα είδθ γραφικισ φλθσ με 
αποτζλεςμα τον επαναςχεδιαςμό του προχπολογιςμοφ των εν λόγω αγακϊν με τισ ιςχφουςεσ τιμζσ τθσ 
αγοράσ. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν ορίηεται θ 6θ Παΐου 2022, θμζρα Υαραςκευι 
και ϊρα 10.00 π.μ.. 

Διαδικτυακόσ τόποσ  
υποβολισ προςφορϊν 

Θμερομθνία ανάρτθςθσ 
τθσ Διακιρυξθσ ςτθν 
Διαδικτυακι Υφλθ 

Ξαταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ 

των προςφορϊν 

Θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ 

προςφορϊν 

Διαδικτυακι Ρφλθ 
www.promitheus.gr του 

Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 

 

20/04/2022 

06/05/2022,  
ϊρα 10:00 π.μ. 

06/05/2022, 
ϊρα 10:30 π.μ. 

 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
εκατόνείκοςι *120+ θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για τον χρόνο 
πουαποδζχτθκαν αυτοί να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ 
μικρότεροαπό τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.Ρροςφορζσ που κατατίκενται ι αποςτζλλονται 
εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ.Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 
(Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)  

 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων 
Συμβάςεων(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ 
www.promitheus.gov.gr) 

Αν θ ςυνεδρίαςθ τθσ αρμόδιασ πιςτοποιθμζνθσ ςτο ςφςτθμα Επιτροπισ Διενζργειασ & 
Αξιολόγθςθσδιαδικαςιϊν για τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων, δεν καταςτεί δυνατι τθν θμζρα του 

http://www.promitheus.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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διαγωνιςμοφγια λόγουσ ανωτζρασ βίασ, αναβάλλεται για τθν ίδια ϊρα δφο (2) θμζρεσ μετά τθν αρχικι 
θμερομθνίααποςφράγιςθσ. Αν θ θμζρα αυτι είναι αργία, ο διαγωνιςμόσ αναβάλλεται για τθν πρϊτθ 
επόμενθεργάςιμθ θμζρα και τθν ίδια ϊρα. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ Υπθρεςία ενθμερϊνει με 
μινυμαθλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι τθλεομοιοτυπία όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ για τθν αναβολι και 
τθνθμζρα και ϊρα τθσ νζασ ςυνεδρίαςθσ αποςφράγιςθσ. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκε: 
α) ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.): www.eprocurement.gov.gr 
β) ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), 
γ) ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ ςτθ διεφκυνςθ (URL): 
https://www.apdkritis.gov.gr/elςτθν διαδρομι: Διοικθτικι Δομι/ Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ 
Λειτουργίασ/Διεφκυνςθ Οικονομικοφ => Ανακοινϊςεισ. 
δ)Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
ΕΣΘΔΘΣ: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν 
πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ. 
δ) Θμεριςια περιφερειακι εφθμερίδα Ρατρίσ: *patris@patris.gr] 
ε) Θμεριςια περιφερειακι εφθμερίδα Νζα Κριτθ: *portal@neakriti.gr] 
ςτ) Εβδομαδιαία περιφερειακι εφθμερίδα Αντίλαλοσ τθσ Μεςαράσ: [antilalospress@gmail.com] 
 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
https://www.apdkritis.gov.gr/el
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2. ΓΕΡΛΞΣΛ ΞΑΛ ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΧΩΠΠΕΨΣέΘΧ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα: 

1.Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) 

2. θ παροφςα Διακιρυξθ και τα Ραραρτιματά τθσ που αποτελοφν ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ:  

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΑ ΨΘΧ ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ 

 

 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ (όπωσ π.χ. διευκρινίςεισ), που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ 
διαδικαςίασ, ιδίωσςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 
4. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ 

 

Χειρά ιςχφοσ 

Τα ζγγραφα με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ ι/και θ εκτζλεςθ των ςυμβάςεων, ςε 
περίπτωςθαςυμφωνίασ μεταξφ των όρων που περιζχουν, ζχουν τθν παρακάτω ςειρά ιςχφοσ: 

 Το Συμφωνθτικό ζγγραφο. 
 Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ. 
  Τυχόν διευκρινίςεισ και ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που κα παραςχεκοφν από τθν 

ΑνακζτουςαΑρχι. 
 Θ Τεχνικι και Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). 

Θ Διακιρυξθ κακϊσ και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτο διαδίκτυο 
ςτθδιεφκυνςθ http://www.apdkritis.gov.gr (ακολουκϊντασ τθ διαδρομι Διοικθτικι Δομι- 
ΓενικιΔιεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ - Διεφκυνςθ Οικονομικοφ) κακϊσ και ςτο δικτυακό τόπο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ(θ αναηιτθςθ γίνεται με τον ΑΔΑ) και ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
ΣυμβάςεωνΚΘΜΔΘΣ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου . 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο επτά (7) θμζρεσ 

πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΡΑΑΤΘΜΑ I 

2 ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΡΑΑΤΘΜΑ II 

3. ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ)  ΡΑΑΤΘΜΑ III 

4. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ΡΑΑΤΘΜΑ IV 

5. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΡΑΑΤΘΜΑV 

6. ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ VI 

7. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑVII 

8. ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ 
ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIIΙ 
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παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 

ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr).  

Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  

ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικάδιαπιςτευτιρια που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α)όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσπροκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Επιςθμαίνεται ότι κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί 
προφορικζσ απαιτιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ, ςχετικά με τουσ όρουσ του παρόντοσ 
Διαγωνιςμοφ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με 
τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικιγλϊςςα και ςε μορφι 
θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικιγλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασείτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,δθλαδι 
ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ,μακθματικοφσ 
τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναιαπαραίτθτθ θ 
μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονταιαπό μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι. Κατά παρζκκλιςθ των ωσ άνω παραγράφων, γίνεται δεκτι θ υποβολι ενόσ ι περιςςότερων 
ςτοιχείων των προςφορϊν και των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςτθν αγγλικιγλϊςςα χωρίσ να 
απαιτείται επικφρωςι τουσ, ςτο μζτρο που τα ανωτζρω ζγγραφα είναικαταχωριςμζνα ςε επίςθμουσ 
ιςτότοπουσ φορζων πιςτοποίθςθσ, ςτουσ οποίουσ υπάρχει ελεφκερθπρόςβαςθ μζςω διαδικτφου και 
εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ παραπζμπει ςε αυτοφσ, προκειμζνου θεπαλικευςθ τθσ ιςχφοσ τουσ να 
είναι ευχερισ για τθν ανακζτουςα αρχι. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα 
πουλειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, 
ναεκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊνκαι 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακείπαρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων,τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθτουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσεκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
β) τον εκδότθ,  
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  
ε)το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ τουοικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται 
θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονταιόλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  
η) τουσ όρουσ ότι:  

αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτακαι ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ 
τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και 
ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφοντζλοσ χαρτοςιμου,  

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισπροςφορϊν,  
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσαπό τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5)θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται 
και  
ια) ςτθνπερίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 
Στο Ραράρτθμα IV κα βρείτε υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν (ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ). 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου ναδιαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
Στθ παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθσ απαιτείται κατάκεςθ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.2 τθσ παροφςασ. 
Για ςυμβάςεισ που κα υπογραφοφν φψουσ άνω των τριάντα χιλιάδων ευρϊ (30.000,00€) χωρίσ Φ.Ρ.Α., κα 
ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν ι κατά τθν υπογραφι αυτϊν, θ προςκόμιςθ Εγγφθςθσ Καλισ 
Εκτζλεςθσ από τον(ουσ) Ανάδοχο(ουσ) 
Ωπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Ξαλισ εκτζλεςθσ παρατίκεται ςτο Υαράρτθμα IV τθσ 
παροφςασΔιακιρυξθσ. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
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δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1.Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4,5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ  I  τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ 
οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ 
και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ 
εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ τθσ Ζνωςθσ. 

2.Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονταιζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε αυτιν, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν 
μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα 
υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι και 
τουσ ίδιουσ όρουσ. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τα 
υπόλοιπαμζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ 
όρουσ. Ταυπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικατάςταςθ. Θ 
αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου. 

Θ ςυμμετοχι ςτον εν λόγω Διαγωνιςμό είναι ανοικτι, επί ίςοισόροισ, ςε όςουσ πλθροφν τισ 
προχποκζςεισπου προβλζπονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 
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2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεταιαπό 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισiii ι γραμμάτιο 
ςφςταςθσ αρχικισ χρθματικισ εγγυοδοτικισ παρακατακικθσ, που ανζρχεται ςτο ποςό των πεντακοςίων 
εικοςιτεςςάρων ευρϊ και είκοςι λεπτϊν (524,20 €), που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 1% τθσ προεκτιμϊμενθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α. εφόςον υποβάλουν προςφορά για το ςφνολο των Τμθμάτων. 

Οι ςυμμετζχοντεσ που επικυμοφν να υποβάλουν προςφορά για ςυγκεκριμζνα Ψμιματα προςκομίηουν 
εγγυθτικι επιςτολι που αντιςτοιχεί ςτο 1% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ εκτόσ ά.Υ.Α. 
του Ψμιματοσ για το οποίο υποβάλουν προςφορά. 

Συγκεκριμζνα: 

 ΨΠΘΠΑ 1  : ΓΡΘΧΛΑ ΑΡΑΟίΧΛΠΑ ΕΛΔίΡ ΕΞΨΩΥίΧΘΧ [CPV: 30192110-5]  ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ 25.485,35 € χωρίσ Φ.Ρ.Α. (ποςό εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ  254,90 €). 

 ΨΠΘΠΑ 2 : ΓΡΘΧΛΑ ΑΡΑΟίΧΛΠΑ ΕΛΔίΡ ΕΞΨΩΥίΧΘΧ ΓΛΑ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΑ ΕΞΨΩΥίΨΛΞΑ 
ΠΘέΑΡΘΠΑΨΑ ΒΑΦΕίΧ ΨΩΥΣΩ [CPV: 30192110-5] ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ  8.424,00 € χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. (ποςό εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ  84,24 €). 

 ΨΠΘΠΑ 3 : ΛΧΣΔΩΡΑΠΑ (Χυμβατά ι ανακαταςκευαςμζνα) ΑΡΑΟίΧΛΠΑ ΕΛΔΘ ΕΞΨΩΥίΧΘΧ [CPV: 
30192110-5] ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ  1.639,32 € χωρίσ Φ.Ρ.Α. (ποςό εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ  16,39 €). 

 ΨΠΘΠΑ 4 ΕΛΔΘ ΓΦΑάΛΞΘΧ ΩΟΘΧ [CPV: 30192700-8]ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ  9.641,08 € χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. (ποςό εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ  96,41 €). 

 ΨΠΘΠΑ 5 : άίΨΣΑΡΨΛΓΦΑάΛΞΣ έΑΦΨΛ [CPV: 30197643-5] ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 7.229,90 
€ χωρίσ Φ.Ρ.Α. (ποςό εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ  72,30 €). 
 

Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ προςφοράσ για περιςςότερα από ζνα Τμιματα, το ποςό των εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν που αντιςτοιχοφν ςε αυτζσ, μπορεί να καλφπτεται είτε με μία ςυνολικι, είτε με ξεχωριςτζσ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ για κάκε Τμιμα. 
 
Οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ και τα γραμμάτια ςφςταςθσ αρχικισ χρθματικισ εγγυοδοτικισπαρακατακικθσ 
πρζπει να περιζχουν όλα τα αναγκαία ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν παροφςαΔιακιρυξθ και όςα 
αναφζρονται ςτο άρκρο 72 του ν.4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθΓνωμοδότθςθ 34/1992 του 
ΝΣΚ, ςτα γραμμάτια ςφςταςθσ αρχικισ χρθματικισ εγγυοδοτικισπαρακατακικθσ του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, εκ τθσ φφςεωσ δεν μπορεί να τεκεί ο όροσ«…ότι εγγυοφμαςτε με τθν 
παροφςα εγγυθτικι επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοιτου δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ…» (υπ’ αρικμ. 2756/23-05-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ., ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 
 
Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασΔιακιρυξθσ. 
Σχετικά υποδείγματα δελτίων ςφςταςθσ χρθματικϊν εγγυοδοτικϊν παρακατακθκϊνυπάρχουν ςτον 
ιςτότοπο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων (www.tpd.gr). 
 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
θεγγφθςθ και το γραμμάτιο ςφςταςθσ αρχικισ χρθματικισ εγγυοδοτικισ παρακατακικθσ καλφπτει τισ 
υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ και το γραμμάτιο ςφςταςθσ αρχικισ χρθματικισ εγγυοδοτικισ 
παρακατακικθσπρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ Ανακζτουςα Αρχι 
μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθτουσ, τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι του γραμματίου ςφςταςθσαρχικισ 
χρθματικισ εγγυοδοτικισ παρακατακικθσ. 
 

http://www.tpd.gr/
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Χτθν εγγυθτικι επιςτολι ι το γραμμάτιο ςφςταςθσ αρχικισ χρθματικισ εγγυοδοτικισ παρακατακικθσ, 
κα αναφζρεται επί ποινι αποκλειςμοφ: ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ Διακιρυξθσ και το Ψμιμα ι τα 
Ψμιματα για τα οποία υποβάλλεται προςφορά.  
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ.  
 
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά,προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθνθμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτο άρκρο 3.1 τθσ παροφςασ,άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
 
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 
 
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων:  
α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, 
 β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8,  
γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.8 και 3.2),  
δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τουςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με 
τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 τουάρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι 
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ναεξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ 
τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά τουαπορριφκεί,  
η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περίπρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο τωνπαραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότιτα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτάαποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ καιεμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θπλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 
 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τουσ 
ακόλουκουσλόγουσ (άρκρο 73 του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει):  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β)ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
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192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθεισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) τουΡοινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του ΕκνικοφΤελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτάςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολιαυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα τωνάρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ)και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςίατων οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ,τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648 

012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ 
L141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  

-ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.),ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

-ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου,κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 
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-ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

-ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, θ Ανακζτουςα Αρχι αποκλείει ζναν 

οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε 

πρινείτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α)όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι / και 

β)όταν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό 
ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν 
παροφςα Ραράρτθμα (ΙΙΙ), με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ 
υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, 
εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του.  
Οι περ. αϋ και βϋ παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ 
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ 
διακανονιςμοφ. 
 
2.2.3.3 Αποκλείεται, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
οικονομικόσφορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 
α)εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, περί 
αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 
υπόαναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςίαπτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν 
βρίςκεται ςεοποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ 
ςε εκνικζσδιατάξεισ νόμου. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο 
οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 
γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 όπωσ ιςχφει, θ 
ΑνακζτουςαΑρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυνιψεςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24, δεν μπορεί να 
κεραπευκείαποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
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ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν 
φορζων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 
τουν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ιπροθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 
η)εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.8.2 τθσ παροφςασ,  

θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ,να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθδιαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται ναεπθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ, 

κ) εάν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα, ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ζχειδιαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 
 
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ. 

 
2.2.3.4. 
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ιπαραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 
 
2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλειαποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει ταγεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο,μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, καιζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα,κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλαγια τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ιπαραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά 
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   
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Κξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται, επί 
ποινι αποκλειςμοφ, να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείταινα 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο 
κράτοσεγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δενεμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθνΖνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςεαντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο του τόπου που αςκοφν το επάγγελμά τουσ 

2.2.5 Ψεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ,οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ των Τμθμάτων 1 ι/και 2 ι/και 3 (Μελάνια) απαιτείται να 
διακζτουν: 

Τισ αναφερόμενεσ βεβαιϊςεισ καταςκευαςτι ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Υαραρτιματοσ IIτθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ, ιτοι: 

1. Βεβαίωςθ του καταςκευαςτι για τα ιςοδφναμα αναλϊςιμα προϊόντα ότι υπάρχει τουλάχιςτον μίαφορά 
δυνατότθτα ανακαταςκευισ τουσ, 

2. Βεβαίωςθ του καταςκευαςτι για τα μελανοδοχεία των ανακαταςκευαςμζνων προϊόντων (inkjet και 
Laser) ότι ζχουν χρθςιμοποιθκεί μία μόνο φορά, 

κακϊσ και τα πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου 
τθσποιότθτασ, αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των υπό 
προμικειααγακϊν, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςε οριςμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι πρότυπα ιτοι:  

1. Βεβαίωςθ από Ανεξάρτθτο άορζα Υιςτοποίθςθσ, που κα αφορά τον καταςκευαςτι, ότι 
ταανακαταςκευαςμζνα toners ανακαταςκευάηονται ςφμφωνα με το πρότυπο DIN33870 (tonercartridge) ι 
ανακαταςκευαςμζνα μελάνια ςφμφωνα με το πρότυπο DIN33871 ι ιςοδφναμο. 

2. Για τουσ καταςκευαςτζσ των προςφερόμενων αναλωςίμων : 

Υιςτοποιθτικό Διαχείριςθσ Υοιότθτασ ςφμφωνα με το ISO 9001 ι ιςοδφναμο, 

Υιςτοποιθτικό Υεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο EMAS ι ISO14001ι ιςοδφναμο. 

2.2.6 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με οριςμζνα ςυςτιματα ι πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ιτοι να διακζτουν Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ςφμφωνα με το ISO 9001 
ι ιςοδφναμο. 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ το εν λόγω κριτιριο τίκεται ωσ προαιρετικό (χωρίσ 
ποινι αποκλειςμοφ). 
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Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ,εδρεφοντεσκαι ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.7.1ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτο κριτιριο τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ 
(τθσ παραγράφου 2.2.5), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα 
ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για 
τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθνςχετικι  
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου 
εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

2.2.7.2 Τπεξγνιαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που 
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.. 

 

2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.8.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.8.2και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.7.1 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ. 
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Στθν περίπτωςθ που oοικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ 

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απόδεημε όηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: 

α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και  

β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ 
παροφςθσ,προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ,ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ Ι. 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 
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ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ του. 

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο.Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία,αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτεκράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικόφάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.3, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
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Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Υιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι 
ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ (φορολογικι ενθμερότθτα). Ψο εν 
λόγωδικαιολογθτικό γίνεται αποδεκτό εφόςον είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθνπερίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από 
τθνυποβολι του. 

Θ μθ προςκόμιςθ του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ δεν αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ του προςφζροντα 
οικονομικοφ φορζα και θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να αντλιςει θλεκτρονικά το εν λόγω αποδεικτικό 
φορολογικισ ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με το άρκρο 19 του Ν4704/2020 και το υπ’ αρικμ. πρωτ. 1081/18-
02-2021 ζγγραφο τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9Γ). 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από το e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν,υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν 
ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i)Ενιαίο Υιςτοποιθτικό Δικαςτικισ άερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Υιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Π.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί 
υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Χτοιχεία Πθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα πιςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτασ κα καλφπτουν και το 
χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με ταειδικότερα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 104, παρ.1 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, προκειμζνου να υποβλθκοφν ςτθνπερίπτωςθ 
ανάδειξθσ του οικονομικοφ φορζα ωσ προςωρινοφ Αναδόχου. 
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Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζαπερί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθστου οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ)προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ.Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊουτου Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεντθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι,ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ τουενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιουεπαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπουείναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθταπου απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ 
άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ των Ψμθμάτων 1, 2 και 3 (Πελάνια) προςκομίηουν με τθ Τεχνικι Ρροςφορά τουσ, τα 
αναφερόμενα πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ ι ιςοδφναμα αυτϊν, και ςφμφωνα με το Ραραρτιμα ΙI και τα 
Φφλλα Συμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ VI τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ *βλ. παρ. 3.2 : δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ του εν λόγω Διαγωνιςμοφ]. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ του κριτθρίου τθσ ςυμμόρφωςθσ με οριςμζνα ςυςτιματα ι πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 
ςφναψθσςφμβαςθσ δφνανται να προςκομίςουν Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ςφμφωνα με το ISO 
9001 ιιςοδφναμο (όχι επί ποινι αποκλειςμοφ). 

Β.5 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναινομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 
δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό 
πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσθμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 
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ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσεκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ 
ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 

ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκείεξουςίεσ ςε 
τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Σε κάκε περίπτωςθ τα νομικά πρόςωπα οφείλουν να υποβάλλουν κατά περίπτωςθ ζγκριςθ του αρμόδιου 
οργάνου του Νομικοφ Ρροςϊπου ςτθν οποία εγκρίνεται θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό. 

Β.6.Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τοναρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο. 

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, iiκαι iiiτθσ περ. β. 

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει 

Β.8.Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.Ειδικότερα, 
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προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ 
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και 
τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 
διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και 
να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο 
τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεταινα ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. 

Γ.1. Στον εν λόγω διαγωνιςμό, αναφορικά με τθν υποχρζωςθ υποβολισ εγγράφων, γίνονται αποδεκτά 
ταεξισ: 

1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων, δθλαδι ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι 
τωνακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
φορείσ τθσ περίπτωςθσ α’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 4250/2014, όπωσ ιςχφει. Σθμειωτζον 
ότιθ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. 
πλθρεξοφςια,ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ 
υποβολισεπικυρωμζνων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων, δθλαδι ευκρινι φωτοαντίγραφα 
απόαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αυτά είναινομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ και ζχουν μεταφραςτεί 
καιεπικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα 
Δικθγόρων(ν. 4194/2013, όπωσ ιςχφει). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να 
ιςχφουν, οιαπαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), 
οι οποίεσαπορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ 
διακρατικζσςυμφωνίεσ. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι 
τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςαεπικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ 
Εκνικισ νομοκεςίασ είτε απόπρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων: δθλαδι ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικϊνεγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 36 παρ.2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (ν. 4194/2013, όπωσ ιςχφει), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από ταπρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσα’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 4250/2014, όπωσ ιςχφει. Τα ιδιωτικά 
ζγγραφα μπορεί να γίνονταιαποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποίαβεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 
εγγράφων,εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα προαναφερόμενα αποδεικτικά μζςα τθσ παροφςασ παραγράφου 
υποβάλλονταιυποχρεωτικά επί ποινι αποκλειςμοφ από τον προςωρινό ανάδοχο ι από τουσ οικονομικοφσ 
φορεισεφόςον τουσ ηθτθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτοάρκρο 73 
του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 
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Γ.2. Υερί ήθφιακισ Ωπογραφισ 

Θ εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι (άλλωσ ψθφιακι υπογραφι) ζχει νομικι ιςχφ ιςοδφναμθ με 
τθνιδιόχειρθ υπογραφι (παρ.2 άρκρο 25 Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 910/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
καιτου Συμβουλίου τθσ 23.07.2014) (Υπ. Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 9134 ΕΞ 2020/10.04.2020). 

Νομικι ιςχφσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν και ςφραγίδων (άρκρο 50 του ν. 4727/2020, όπωσ ιςχφει) 

1. Τα θλεκτρονικά ζγγραφα που εκδίδονται από νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα υπογράφονται με 
τθνεγκεκριμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ, και τίκεται ςε αυτά θ 
εγκεκριμζνθθλεκτρονικι ςφραγίδα τθσ περ. 27 του άρκρου 3 του Κανονιςμοφ eIDAS, όπου θ τελευταία 
απαιτείται. Σταωσ άνω ζγγραφα θ εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου και θ 
εγκεκριμζνθθλεκτρονικι ςφραγίδα επζχουν κζςθ ιδιόχειρθσ υπογραφισ και πρωτότυπθσ ςφραγίδασ 
αντίςτοιχα. 

2. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ο νόμοσ ι τα μζρθ ορίηουν ότι απαιτείται θ ιδιόχειρθ υπογραφι ςε 
κάκεφφλλο ι ςελίδα του εγγράφου (ςτθ παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ αυτό προβλζπεται από 
τθνπαρ. 6 του άρκρου 96 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει), αρκεί θ κζςθ τθσ εγκεκριμζνθσ 
θλεκτρονικισυπογραφισ ι τθσ εγκεκριμζνθσ θλεκτρονικισ ςφραγίδασ ςτθν αρχι ι ςτο τζλοσ του 
θλεκτρονικοφεγγράφου. 

ίςτόςο, επιςθμαίνεται, ότι ζγγραφα που φζρουν προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι 
(ψθφιακιυπογραφι) και χρειάηεται να εκτυπωκοφν για να διακινθκοφν περαιτζρω, δεδομζνου ότι δε 
φζρουν κανζνααπολφτωσ αποδεικτικό τθσ γνθςιότθτάσ τουσ ςτθν ζντυπθ μορφι τουσ, επικυρϊνονται κατ' 
εφαρμογι τωνιςχυουςϊν διατάξεων, προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να μποροφν να υποβλθκοφν ςε ευκρινι 
φωτοαντίγραφα, κατ' εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 1 του Ν.4250/2014, όπωσ ιςχφει 
(YΡ.ΕΣ.Δ.Α.ΔΙΑΔΙΡΥΔ/ΤΣΡΕΑΔ/Φ. 18/οικ.16414/27.05.2015 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςειτιμισ. 

Θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι (χωρίσ ά.Υ.Α.) ανά Ψμιμα κα λθφκεί υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των 

προςφορϊν. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα Ι και ΙΙΙ τθσ 
Διακιρυξθσ. 

Οι Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ, ςε θλεκτρονικι μορφι (pdf) και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, για: 

 ζνα *1+ Ψμιμα ι 
 για περιςςότερα του ενόσ ι 
 για το ςφνολο των Ψμθμάτων 

ωςτόςο για το ςφνολο των ειδϊν (και των προκθρυςςόμενων ποςοτιτων) του Τμιματοσ (επί ποινι 
αποκλειςμοφ). 

Ρροςφορά που δεν κα περιλαμβάνει το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά 

είδοσ/Τμιμα κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ και ςε περίπτωςθ που υποβλθκοφν δεν λαμβάνονταιυπόψθ. 

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
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τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο,ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του 
ν.4412/2016 εκδοκείςαυπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ 
εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ)»(εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ καιΥπθρεςίεσ). 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ,ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ,τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 
του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 
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2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Ταθλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 
Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ: 

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille 

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα 

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν.4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν.4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσφάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του,τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι.Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α)θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille),ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
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Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ,επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθτου αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

Τα κατά περίπτωςθ προςκομιηόμενα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά κατατίκενται, ςτθν Δ/νςθΟικονομικοφ 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ, ςε καλά ςφραγιςμζνο ενιαίο κυρίωσ φάκελοόπου κα 
αναγράφονται ευκρινϊσ οι παρακάτω ενδείξεισ: 
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ΡΟΣ: ΑΥΣΞΕΡΨΦίΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΦΘΨΘΧ 

ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ 

ΨΠΘΠΑ ΥΦΣΠΘΚΕΛίΡ, ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ ΞΦΑΨΛΞίΡ ΣέΘΠΑΨίΡ 

ΥΦΣΧάΣΦΑ του *…………………..….αναγράφονται τα ςτοιχεία του προςφζροντα και ςε περίπτωςθ 
ζνωςθσ 

οι επωνυμίεσ των οικονομικϊν φορζων που τθν αποτελοφν………………………………………….+ 

ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑ: 

ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ: 

ΑάΠ/ ΔΣΩ: 

Χτοιχεία Επικοινωνίασ (τθλ email):/ 

ΓΛΑ ΨΣΡ ΑΡΣΛέΨΣ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣ  ΔΛΑΓίΡΛΧΠΣ (ΞΑΨί ΨίΡ ΣΦΛίΡ) ΠΕΧί Ε.Χ.Θ.Δ.Θ.Χ.: 
«ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΑΡΑΟίΧΛΠίΡ ΕΛΔίΡ (ΑΩΚΕΡΨΛΞίΡ ι ΛΧΣΔΩΡΑΠίΡ) ΕΞΨΩΥίΧΘΧ, ΕΛΔίΡ 

ΓΦΑάΛΞΘΧ ΩΟΘΧ ΞΑΛ άίΨΣΑΡΨΛΓΦΑάΛΞΣΩ έΑΦΨΛΣΩ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩήΘ ΨίΡ ΑΡΑΓΞίΡ 
ΨίΡ ΣΦΓΑΡΛΞίΡ ΠΣΡΑΔίΡ ΨΘΧ ΑΥΣΞΕΡΨΦίΠΕΡΘΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΦΘΨΘΧ 

ΓΛΑ ΨΣ ΕΨΣΧ 2022» 

Ανακζτουςα Αρχι: ΑΥΣΞΕΡΨΦίΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΦΘΨΘΧ 

(Ψαχ.Δ/νςθ: Δ/νςθ Σικονομικοφ, Χτ. Χπανάκθ 2Α & Οεωφόροσ Λκάρου, 1οσ όροφοσ, γραφείο 110, 

ΨΞ 71307, Υόροσ, Θράκλειο) 

(Ρα μθν ανοιχκεί από τθ ταχυδρομικι υπθρεςία ι από υπάλλθλο τθσ Δ/νςθσ Σικονομικοφ τθσ ΑΔΞ) 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςίαπεριλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό 
ΕνιαίοΖγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και 
τθςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν 
εγγφθςθςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 
2.2.2αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το 
οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιματθσ παροφςασ Διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ). 

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ 
PromitheusESPDint,προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ 
ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι 
Οικονομικοί Φορείσδφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με 
μορφότυπο XMLπου αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ 
υπεφκυνθδιλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, 
ςεψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυποΕΕΕΣ ςε 
μορφι .pdf (Απόφαςθ Ρ1/2390/13) ψθφιακά υπογεγραμμζνο.Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 
υποβολι. 
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2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικι Ρροςφορά” του Ραραρτιματοσ ΙΙτθσ Διακιρυξθσ, 
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει 
ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ 
άνω Ραράρτθμα. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν:  

α) το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ 
και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

2. άφλλα Χυμμόρφωςθσ 
Συμπλθρϊνεται/ονταιθ/οι ςχετικι/ζσ ειδικι/ζσ θλεκτρονικι/ζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ και 
υπογράφεται/ονται απότον νόμιμο(ουσ) εκπρόςωπο(ουσ) του οικονομικοφφορζα (Βλζπε τα αντίςτοιχα 
ζντυπα του Φφλλου Συμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ VI τθσ παροφςασ).  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, υπογεγραμμζνο είτε από όλουσ τουσ φορείσ που 
τθναποτελοφν είτε από τον κοινό εκπρόςωπό τουσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν τισ εξισειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ: 

Για τα ΨΠΘΠΑΨΑ 1, 2 και 3 : ειδικι θλεκτρονικι φόρμα «άΩΟΟΣ ΧΩΠΠΣΦάίΧΘΧ 1» 

Για το ΨΠΘΠΑ 4 : ειδικι θλεκτρονικι φόρμα«άΩΟΟΣ ΧΩΠΠΣΦάίΧΘΧ 2» 

Για το ΨΠΘΠΑ 5 : ειδικι θλεκτρονικι φόρμα«άΩΟΟΣ ΧΩΠΠΣΦάίΧΘΧ 3». 

Επιςθμαίνεται ότι: 

α. τα Φφλλα Συμμόρφωςθσ επζχουν κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, 

β. οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν όλα τα πεδία του Φφλλου Συμμόρφωςθσ (επίποινι 
αποκλειςμοφ). 

Οι προςφζροντεσ δθλϊνουν το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ (επί ποινι αποκλειςμοφ) και, 
ςεπερίπτωςθ που χαρακτθρίηουν πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφαπορριτου, οφείλουν να αναφζρουν ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 
πράξεισ πουεπιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 
του άρκρου 21του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του ανωτζρου άρκρου.Ενότθτα 
με τίτλο: «Υπεργολαβία» (μόνο ςτθ περίπτωςθ που γίνει χριςθ αυτισ): Σε περίπτωςθ που 
οιπροςφζροντεσ προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ Τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, 
καπρζπει να αναφζρουν ρθτϊσ το Τμιμα, λίςτα με τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν κακϊσ επίςθσ 
τοποςοςτό ςφμβαςθσ που αυτοί κα αναλάβουν (άρκρο 58 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει). Οι 
υπεργολάβοικατακζτουν και αυτοί δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο το Ε.Ε.Ε.Σ., με τθν 
επιφφλαξθ τθσ παρ. 7του άρκρου 131 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

Στα περιεχόμενα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται 
οικονομικάςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ 
«δωρεάν»)αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο, ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, κριτιριο 

ανάκεςθσ (τιμι). 

Οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ καλοφνται να κατακζςουν Οικονομικι Ρροςφορά υποχρεωτικά, 
μεποινι αποκλειςμοφ, για ζνα ι περιςςότερα Τμιματα του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ 
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Διακιρυξθσ,ωςτόςο για το ςφνολο των ειδϊν (και των προκθρυςςόμενων ποςοτιτων) ανά διακριτό 
Ψμιμα. Συγκεκριμζνα, οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλλουν μζςω ΕΣΘΔΘΣ ςυμπλθρωμζνθ/εσ και 
υπογεγραμμζνθ/εσ (επί ποινι αποκλειςμοφ) τθν/τισ ειδικι/ζσ θλεκτρονικι/ζσ φόρμα/εσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 
ΡΟΣΦΟΑ» του ΕΣΘΔΘΣ (Βλζπε τα αντίςτοιχα ζντυπα του Ραραρτιματοσ V τθσ παροφςασΔιακιρυξθσ) 
για ζνα ι περιςςότερα Τμιματα, ωσ εξισ: 

 Για το ΨΠΘΠΑ 1 : ειδικι θλεκτρονικι φόρμα «ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧάΣΦΑ 1» 

 Για το ΨΠΘΠΑ 2 : ειδικι θλεκτρονικι φόρμα «ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧάΣΦΑ 2» 

 Για το ΨΠΘΠΑ 3 : ειδικι θλεκτρονικι φόρμα «ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧάΣΦΑ 3» 

 Για το ΨΠΘΠΑ 4 : ειδικι θλεκτρονικι φόρμα «ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧάΣΦΑ 4» 

 Για το ΨΠΘΠΑ 5 : ειδικι θλεκτρονικι φόρμα «ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧάΣΦΑ 5». 

Αποδεκτζσ είναι οι προςφορζσ που δεν υπερβαίνουν τον ςυνολικό ανά Τμιμα προχπολογιςμό τθσ 
Διακιρυξθσ. 

Θ ςυνολικι ανά Τμιμα τιμι (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 

ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ 
Σε κάκε τιμι του πίνακα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ των προςφερόντων κα ςυμπεριλαμβάνεται το 
κόςτοσ των ειδϊν, τα ζξοδα μεταφοράσ, φορτϊςεισ, εκφορτϊςεισ, μεταφορά κλπ. αυτϊν ςε κζςεισ που κα 
υποδείξει θ Υπθρεςία, το όφελοσ του προμθκευτι, κακϊσ και κάκε νόμιμθ κράτθςθ. 

Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ (ανά μονάδα και ςτο ςφνολο). Στθν τιμι 
ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. για μεταφορά, παράδοςθ των ειδϊν, ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται από τθν παροφςα Διακιρυξθ. Διαφορετικά θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 

Οι υπερ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν 
επ’αυτοφ ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α. 

Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α. αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του εν λόγω Διαγωνιςμοφ. 

Από τθν Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε προςφερόμενο 
είδοσ, για να μπορεί να προςδιορίηεται το ακριβζσ κόςτοσ, ςε περίπτωςθ μεταβολισ τθσ υπό προμικειασ 
ποςότθτασ. Ρροςφερόμενθ τιμι που δεν προκφπτει με ςαφινεια, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ.4 του άρκρου 
102 του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Επιτρζπονται μζχρι δφο (2) δεκαδικά ψθφία ςτισ αναγραφόμενεσ τιμζσ του εντφπου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 
ΡΟΣΦΟΑ» (ςε κάκε α/α είδουσ και ςτα ςφνολα).  

Ρροςφορά που υπερβαίνει τον ςυνολικό ανά Τμιμα προχπολογιςμό τθσ Διακιρυξθσ απορρίπτεται 
ωσαπαράδεκτθ. 

Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Σε 
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ προςφοράσ, οι προςφζροντεσ δεν δικαιοφνται, κατά 
τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι 
να τουσ τροποποιοφν. 

Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι τιμζσ δεςμεφουν τον προμθκευτι που κα αναδειχκεί, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περιπτϊςεισ προϊόντων-υπθρεςιϊν που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφεται ςτθν οικεία κζςθ τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ». Εάν ζχει παραλειφκεί θ αναγραφι τιμισ, ακόμθ και αν δεν 
υπάρχει ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ», κεωρείται αμαχιτωσ ότι τα αντίςτοιχα προϊόντα ζχουν προςφερκεί δωρεάν. 
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Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 
τεκμθρίωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ (ιδίωσ όταν αυτι είναι αςυνικιςτα χαμθλι για το αντικείμενο 
τθσ ανάκεςθσ), οι δε ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν τα ςτοιχεία αυτά και να διευκολφνουν 
κάκε ςχετικό ζλεγχο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 88 του ν. 
4412/2016, όπωσ ιςχφει. Εάν και μετά τθ παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ θ οικονομικι προςφορά 
κρικεί ωσ υπερβολικά χαμθλι θ προςφορά κα απορρίπτεται. 

Θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του διαγωνιςμοφ μπορεί να ηθτιςει 
κάκεδιευκρίνιςθ προκειμζνου να αξιολογιςει τισ προςφερόμενεσ τιμζσ.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων το ζντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» υπογράφεται από 
όλουσ τουσ φορείσ που τθν αποτελοφν είτε από τον κοινό εκπρόςωπό τουσ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ  
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο ....του Ραραρτιματοσ ...τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 έρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
εκατόνείκοςι *120+ θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για τον χρόνο 
πουαποδζχτθκαν αυτοί να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότεροαπό τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι μζροσ αυτισ μετά 
τθνθμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν. Σε περίπτωςθ που 
θπροςφορά ι μζροσ αυτισ αποςυρκεί, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και 
ειδικότεραζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. 
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2.4.6 Οόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν,απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι 
δενυποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω 
καιςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και 
τρόποσυποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 
τεχνικισπροςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και 
υποβολισοικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθπροςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ 
παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι 
τεκμθρίωςθ,ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν 
επιδζχονταιςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν 
ζχουναποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το 
άρκρο102 του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσπροκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν 
παρ. 3.1.2.1τθσ παροφςασ και τα άρκρα 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, ι είναι εναλλακτικι προςφορά ι κζτει όρο αναπροςαρμογισ ι θ 
οποίαυποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. 
Οπεριοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου περ. γ) τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4 
τουάρκρου 73 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει) και ςτθν 2.2.3.3. περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων 
μεκοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ 
μζλθενϊςεων. 

ςτ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 
η) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τονπροςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου2.2.3 τθσ παροφςασ 
ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισεπιλογισ, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

θ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκείότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσαπατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 

κ) εμφανίηει οποιοδιποτε ςτοιχείο τθσ προςφερόμενθσ τιμισ ςε οποιοδιποτε άλλο ςθμείο τθσ 
προςφοράσπλθν τθσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» ι δίνει τιμι μεγαλφτερθ από τον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό ι δεδίνει τιμι ςε Ευρϊ ι θ τιμι κρίκθκε ωσ αςυνικιςτα χαμθλι ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ςτο άρκρο 88 τουν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ ΕπιτροπιΔιαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν 
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων τωνπροςφορϊν, κατά το άρκρο 100 
του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και του(υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 
Ραραςκευι 06/05/2022 και ϊρα 10:30 π.μ. 

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθτθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα 
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ.Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ. 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ»του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχιεπικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφπροβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

Στθ ςυνζχεια,εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω 
πρακτικάεκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά»)και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί 
εγγράφωσ, μζςω τθσλειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον 
πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να 
υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 
3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν 
δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7  αυτισ. 

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
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προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν,κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ2.2.4 ζωσ 2.2.7 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει μετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι:  

α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και  

β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ). 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά, 
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσκαι λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι»ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται:  

α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του,  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια 
πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ,  

γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν 
κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι, 
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία» :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ 
ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου.Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει 
και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του 
οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι 
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου. 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν 





 

45 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΓΑΦΙΚΘΣ ΥΛΘΣ 2022 Α.Δ.Κ. 

κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι 
Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι 
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ 
παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ 
ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των 
διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ 
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ 
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι 
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 
διαφορετικά.  Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και 
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του 
άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 
το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται 
να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω 
μθυποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων τωνπροςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 τουάρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106, β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν 
ουςιωδϊσκαι θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
φορζα για τονοποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι 
θ κανονικιεκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ,ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97,περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,ςτ) 
για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίαστου 
περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσκαι τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσοφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν. 

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 
Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ 
καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία 
του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ 
απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι 
αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων 
και του εκπρόκεςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

 
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ,τοεκνικόδίκαιο,ςυλλογικζσςυμβάςεισιδιεκνείσδιατάξεισπεριβαλλοντικοφ,κοινωνικοαςφαλιςτικοφ 
και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X τουΡροςαρτιματοσ Αϋ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 130 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 
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Επιπρόςκετα, ο Ανάδοχοσ οφείλει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ 
εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των 
εργαηομζνωνκαι πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου.Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον 
ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται καιβεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσκαι υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ 
ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 
2939/2001«υςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων - Κδρυςθ 
Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ υςκευαςιϊν και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ..Α.Π.) και 
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 179/Α/06-08-2001), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, επιπλζον του όρου τθσ 
παρ. 4.3.1περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι 
και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν. 2939/2001, όπωσ ιςχφει. 
Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ 
εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (Ε.Μ.ΡΑ.) που τθρείται ςτθν 
θλεκτρονικιςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. (https://www.eoan.gr/εμπα/δθμοςιοποίθςθ-εγγεγραμμζνων-παραγωγ/) 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, και αποτελεί 
προχπόκεςθγια τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ 
Ε.Π.ΥΑ. τουυπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ 
ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 
 
Σε ςυνζχεια των παραπάνω θ Ανακζτουςα Αρχι διευκρινίηει τα κάτωκι: 

 Για τα μελάνια *Ψμιματα 1, 2 και 3 τθσ Διακιρυξθσ+ που αποτελοφν ΘΘΕ πρζπει ο υπόχρεοσ 
παραγωγόσ να εγγραφεί για τα ΘΕΕ και τθν ςυςκευαςία τουσ. 

 Για τα είδθ γραφικισ φλθσ *Ψμιμα 4+ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ *Ψμιμα 5+ για τθν 
ςυςκευαςία τουσ. 

Υπόχρεοσ είναι αυτόσ που τα διακζτει πρϊτθ φορά ςτθν ελλθνικι αγορά (παραγωγι ι ανάκεςθ ςε τρίτο ι 
ειςαγωγι) ςυςκευαςμζνα προϊόντα, ΘΘΕ , μπαταριζσ, αυτοκίνθτα, λιπαντικά λάδια, ελαςτικά κλπ.  
Εάν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν είναι υπόχρεοσ παραγωγόσ (για όλα τα προϊόντα που διακζτει ςτθ 
Ελλθνικι αγορά όχι μόνο του εν λόγω Διαγωνιςμοφ) κα υποβάλλει (ωσ Δικαιολογθτικό 
Κατακφρωςθσ)Ωπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα ορίηει τουσ υπόχρεουσ παραγωγοφσ (ΑάΠ, επωνυμία, 
Αρικμό Πθτρϊου Υαραγωγοφ ΑΠΥ) των προϊόντων που κα διακζςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Σχετικά είναι : 
1. Ενθμερωτικό Νοεμβρίου 2018 «Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (Ε.Μ.ΡΑ.), Εφαρμογι του ν. 
4496/2017όπωσ τροποποιεί το ν. 2939/2001» (ειδικότερα 1ο ερϊτθμα ςελίδασ 
6),https://www.eoan.gr/εμπα/ενθμερωτικό-για-επιχειριςεισ/ 
2. Ενθμερωτικό Ιανουαρίου 2019 «Συχνζσ Ερωτιςεισ-Απαντιςεισ για τα Απόβλθτα Θλεκτρικοφ & 
Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), Εφαρμογι τθσ ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014, όπωσ ορίηεται ςτο 
ν.2939/2001, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει».https://www.eoan.gr/wp-
content/uploads/EOAN_ENHMEROTIKO/Ενθμερωτικό_για_ΑΘΘΕ_el.pdf 
4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

https://www.eoan.gr/%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B1/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3/
https://www.eoan.gr/����/�����������-���-������������/
https://www.eoan.gr/wp-content/uploads/EOAN_ENHMEROTIKO/�����������_���_����_el.pdf
https://www.eoan.gr/wp-content/uploads/EOAN_ENHMEROTIKO/�����������_���_����_el.pdf
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Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

4.4. Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ του Τμιματοσ/των Τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του 
κυρίουΑναδόχου. 

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
ΑνακζτουςαΑρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων 
του, οι οποίοιςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι, 
προςκομίηοντασκαι τα τυχόν ςυμφωνθτικά ςυνεργαςίασ. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι 
εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατάτθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τονοποίο ο κφριοσ Ανάδοχοσ πρόκειται να χρθςιμοποιιςει μετά τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ 
ΑποκεντρωμζνθσΔιοίκθςθσ Κριτθσ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε 
περίπτωςθδιακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ 
υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε 
ναδιαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του Τμιματοσ/ των Τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε 
απόνζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

4.4.3. Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει υποχρεωτικά τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ 
παραγράφου 2.2.8.2 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, εφόςον το(α) Τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) 
οΑνάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά 
τοποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να 
μθνακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, δφναται 
ναεπαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για Τμιμα ι Τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ 
άνωποςοςτοφ. 

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται 
νααπαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 
τουν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει.4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, όπωσ ιςχφει, και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 
του ανωτζρωνόμου όπωσ ιςχφει, ιτοι τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ τθσ 
ΑποκεντρωμζνθσΔιοίκθςθσ Κριτθσ. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, 
κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με 
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε 
υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα,κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκείςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι 
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1 Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν 
καιδικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ 
ιςχφει,κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία που 
διενεργείτον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Θ εξόφλθςθ του(ων) τιμολογίου(ων) κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο ν. 
4270/2014«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – 
δθμόςιολογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με το ν. 
4446/2016«Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Τζλθ-Ραράβολα, Οικειοκελισ αποκάλυψθ 
φορολογθτζασφλθσ παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Τροποποιιςεισ του ν. 4270/2014 και 
λοιπζσ διατάξεισ»(ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

5.1.2.Toν ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθνκείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υπό προμικεια είδουσ 
ςτοντόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ 
ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Ξράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται 
επίτθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισςφμβαςθσ (άρκρο 4 του ν. 4013/2011 όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 
4605/2019). 

Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ Σ.Γ.Α. ποςοςτοφ 20% επί του 
χαρτοςιμου. 

 β) Ξράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία υπολογίηεται 
επίτθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ προσ φόρων 
καικρατιςεων (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, και άρκρο 3 παρ. 1 τθσ 1191/14-3-2017 
(Β’969) Υπουργικισ Απόφαςθσ). 

Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ Ο.Γ.Α. ποςοςτοφ 20% επί 
τουχαρτοςιμου. 

γ) Κάκε άλλθ εν ιςχφ κράτθςθ κατά τθν εκκακάριςθ των τιμολογίων. 

Κατά τθν πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ του παραςτατικοφ (άρκρο 64 του ν. 4172/2013, όπωσ 
ιςχφει). 

Σε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται ςφμφωνα 
μετισ νζεσ διατάξεισ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

5.2.1.Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα 
πουαπορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ 
Επιτροπισ: 

Αν δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ μζςα ςτθν προκεςμία που ζχει οριςτεί (περίπτωςθ τθσ παρ. 
7 του άρκρου 105 του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει) 

Αν δε φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει το(α) υπό προμικεια είδοσ(θ) μζςα ςτον ςυμβατικόχρόνο ι 
ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα άρκρα 203 και206 του ν. 
4412/2016, όπωσ ιςχφει, και ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
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Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ  τθσ 
Σφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) θ ςφμβαςθ δεν υπογραφεί ι το(α) υπό προμικεια είδοσ(θ) δεν φορτϊκθκε(αν) ι παραδόκθκε(αν) ι 

αντικαταςτάκθκε(αν) με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Σε περίπτωςθ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα 
ςεείκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να 
αναφζρειεγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά 
ςτοιχεία.Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ 
τουαποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλείτον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

5.2.2 Αν το(α) υπό προμικεια είδοσ(θ) φορτωκεί(οφν) – παραδοκεί(οφν) ι αντικαταςτακεί(οφν) μετά 
τθλιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με 
τοάρκρο 206 του ν.4412/16, όπωσ ιςχφει, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ποςότθτασπου παραδόκθκε εκπρόκεςμα ςφμφωνα με το άρκρο 207 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ Φ.Ρ.Α. Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν 
πουπαραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ 
ποςότθτασαυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ 
ιαντικατάςταςθ των ειδϊν, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
τουαρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 
διάφοραςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο Ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο 
χρόνοσφόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του Αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον 
ο Ανάδοχοσδεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ.  

Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ 
αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο 
τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, 
εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 
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5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ.Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ.Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ 

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1.Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον χρόνο και τόπο 
παράδοςθσ όπωσ κακορίηονται ςτθν Ενότθτα Β.3 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνουπαράδοςθσ, ο χρόνοσ 
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεταιςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1.H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16, όπωσ ιςχφει. 

Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και μπορεί 
ναπαραςτεί και ο Ανάδοχοσ, εφόςον το επικυμεί. Το τυχόν κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει 
τονανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
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ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2 Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων 
παραλαβισπραγματοποιείται όπωσ αναλφεται ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Αν θ παραλαβι του υπό προμικεια είδουσ και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιθκείαπό τθν Επιτροπι παραλαβισ μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
παράδοςθ των υπόπρομικεια ειδϊν, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςτθκε αυτοδίκαια, με κάκε 
επιφφλαξθ τωνδικαιωμάτων του Δθμοςίου, και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενουοργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υπό 
προμικεια είδθαποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων. Σφμφωνα με τθν απόφαςθ αυτι θ αρμόδια υπθρεςία 
εκδίδει δελτίοειςαγωγισ του υπό προμικεια είδουσ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκείθ πλθρωμι του Αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
Αναδόχου,πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από Επιτροπι που 
ςυγκροτείται μεαπόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν 
ο πρόεδροσ καιτα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από 
τθν ςφμβαςθχρόνο. Θ παραπάνω Επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονταιαπό τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, και 
ςυντάςςει τα ςχετικάπρωτόκολλα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 

προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Οινθιήξσζε εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ 

Οι ςυμβάςεισ κεωρείται ότι εκτελζςτθκαν όταν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 202 του ν. 
4412/16 
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6.5 Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε Αλαδόρνπ 

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνααπό τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1. τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, θ 
ΑνακζτουςαΑρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ 
αποηθμίωςθσ,ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων. 

6.6.2 Εάν ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί 
υπόαναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε 
οποιαδιποτεανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου,θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να 
αναηθτιςει τυχόναξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. 

6.6 Δθρώξεζε εηζπξαθηέσλ δηθαησκάησλ 

Θ εκχϊρθςθ των ειςπρακτζων δικαιωμάτων που απορρζουν από τισ ςυμβάςεισ αυτζσ, επιτρζπεται μόνο 
ςεαναγνωριςμζνο χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα ι ςε Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου. Σε κάκε 
περίπτωςθ,ζχουν εφαρμογι οι κείμενεσ διατάξεισ περί εκχϊρθςθσ απαιτιςεων κατά του Δθμοςίου, ιτοι 
όςα ορίηονταιςτο άρκρο 145 του ν. 4270/2014, όπωσ ιςχφει. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ορίηει ότι εκχϊρθςθ (μερικι ι ολικι), ςφςταςθ ενζχυρου ι μεταβίβαςθ τθσ 
ςφμβαςθσ,οποιουδιποτε δικαιϊματοσ ι υποχρζωςθσ που απορρζουν από αυτιν, απαγορεφεται χωρίσ 
τθνπροθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςι τθσ. Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ τθσ 
ςφμβαςθσχωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ ΑΔΚ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ 
προθγοφμενθ όχλθςθ,να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται για ακζτθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Θ Συντονίςτρια 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ 

 

Μαρία Κοηυράκθ 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Α.1 ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Χυνοπτικι Υεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

 Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ *ΑΔΚ+ και ανικει ςτθν Γενικι 
Κυβζρνθςθ ςτον Υποτομζα Κεντρικι Κυβζρνθςθ και ειδικότερα ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ι Δθμόςιο ι 
Κράτοσ.  
 Θ κφρια δραςτθριότθτά τθσ είναι θ παροχι Γενικϊν Δθμόςιων Υπθρεςιϊν.  
  Θ λειτουργίασ τθσ διζπεται από τισ διατάξεισ: 

 του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπωσ ιςχφει, 

 του π.δ. 136/2010 «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ» (Φ.Ε.Κ. 229/ τ. Αϋ/27-12-
2010), όπωσ ιςχφει, 

Σργανωτικι Δομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: όπωσ προβλζπεται ςτο ανωτζρω π.δ., οι οργανικζσ μονάδεσ 
τθσ ΑΔΚ εκτείνονται ςε τζςςερισ (4) Νομοφσ. 

Α.2 ΧΞΣΥΣΧ - ΧΨΣέΣΛ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ – ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ - ΥΦΣΧάΣΦΕΧ 

Υεριγραφι των αναγκϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 

Ανάδειξθ προμθκευτι/προμθκευτϊν για τθ προμικεια αναλωςίμων ειδϊν εκτφπωςθσ (αυκεντικά ι 

ιςοδφναμα μελάνια/toner/drum για φωτοτυπικά μθχανιματα, ςυςκευζσ τθλεομοιοτυπίασ, εκτυπωτζσ 

και πολυμθχανιματα), ειδϊν γραφικισ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τισ ανάγκεσ των 

οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξριτθσ (ΑΔΞ). 

Χτοιχεία ωριμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ: 

Ζχει εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν Αποφάςεων 

ΑνάλθψθσΥποχρζωςθσ κακϊσ και των Αποφάςεων Ρροζγκριςθσ Ρίςτωςθσ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ 

εγκρίνεται θανάλθψθ υποχρζωςθσ ςυνολικοφ ποςου εξιντα πζντε χιλιάδων ευρϊ και τριάντα επτά 

λεπτϊν (65.000,37€), ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ 

εξόδωντθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ οικονομικοφ ζτουσ 2022, υπό τθνπροχπόκεςθ ότι θ ΑΔΚ κα 

μεριμνιςει για τθν εγγραφι των ςχετικϊν πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό τουοικονομικοφ ζτουσ 2022, 

χωρίσ να γίνεται υπζρβαςθ των δεςμευτικϊν ορίων του ΜΡΔΣ. 

Ωποδιαίρεςθ ςε Ψμιματα / Ψεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ: 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε Τμιματα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 59 του ν. 
4412/2016, όπωσ ιςχφει, ωσ εξισ: 

 ΨΠΘΠΑ 1 : ΓΡΘΧΛΑ ΑΡΑΟίΧΛΠΑ ΕΛΔΘ ΕΞΨΩΥίΧΘΧ 

 ΨΠΘΠΑ 2 : ΓΡΘΧΛΑ ΑΡΑΟίΧΛΠΑ ΕΛΔΘ ΕΞΨΩΥίΧΘΧ ΓΛΑ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΑ ΠΘέΑΡΘΠΑΨΑ (βαρζωσ 

τφπου) 

 ΨΠΘΠΑ 3 : ΛΧΣΔΩΡΑΠΑ (ΧΩΠΒΑΨΑ ι ΑΡΑΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΠΕΡΑ) ΑΡΑΟίΧΛΠΑ ΕΛΔΘ ΕΞΨΩΥίΧΘΧ 

 ΨΠΘΠΑ 4 : ΕΛΔΘ ΓΦΑάΛΞΘΧ ΩΟΘΧ 

 ΨΠΘΠΑ 5 : άίΨΣΑΡΨΛΓΦΑάΛΞΣ έΑΦΨΛ 

Οι λόγοι που επιβάλουν τθν εν λόγω υποδιαίρεςθ ζγκειται ςτα κάτωκι: 

1. Θ προμικεια αφορά τρεισ κφριεσ κατθγορίεσ αγακϊν (μελάνια – είδθ γραφικισ φλθσ – χαρτί). 
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2. Θ πρϊτθ κφρια κατθγορία (των μελανιϊν) κατθγοριοποιείται ςε υποομάδεσ ιτοι: α) μελάνια αυκεντικά 

(γνιςια), β) μελάνια αυκεντικά που χρθςιμοποιοφνται ςε επαγγελματικά μθχανιματα (βαρζωσ τφπου) και 

γ) μελάνια ιςοδφναμα (ςυμβατά ι ανακαταςκευαςμζνα). 

Ξωδικοί Ξοινοφ Οεξιλογίου Δθμοςίων Χυμβάςεων: 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων 

Συμβάςεων (CPV) : 30192110-5, 30192700-8 και 30197643-5. 

 

Ψρόποσ και έρόνοσ Ωποβολισ Υροςφορϊν: 

Υροςφορζσ υποβάλλονται για: 

 ζνα *1+ Ψμιμα ι  

 για περιςςότερα του ενόσ ι 

 για το ςφνολο των Ψμθμάτων 

ωςτόςο για το ςφνολο των ειδϊν (και των προκθρυςςόμενων ποςοτιτων) ανά διακριτό Ψμιμα (επί 
ποινι αποκλειςμοφ). 

Ρροςφορά που δεν κα περιλαμβάνει το ςφνολο των ειδϊν (και των προκθρυςςόμενων ποςοτιτων) 
τουΤμιματοσ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

έρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ 
οικονομικοφσφορείσ για διάςτθμα εκατόν είκοςι *120+ θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ,κακϊσ και για τον χρόνο που αποδζχτθκαν αυτοί να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 
Ρροςφορά θ οποίαορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο (ΔΔΔ) 

Πζροσ Λ: Υλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα 

Στοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ 

Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτο Μζροσ Ι 
ανακτϊνται αυτόματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι υπθρεςία 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Ραρατίκεται θ ςχετικι ανακοίνωςθ που 
δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ:  

 

Ρροςωρινόσ αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: αρικμόσ *+, θμερομθνία *+, ςελίδα *+ 

Αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: *+*+*+*+/S [][][][][][]0000/S 000-0000000 

 

Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι αν δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εκεί, θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ. παραπομπι ςε 
δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο)  

 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/*ΑΔΑΜ Ρροκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ+) 

 

Στθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται δθμοςίευςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παρακαλείςτε να παράςχετε άλλεσ πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι 
δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ.  

 

Ταυτότθτα του αγοραςτι 

Επίςθμθ ονομαςία: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ 

Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει: 090306519 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει): https://www.apdkritis.gov.gr/el 

Ρόλθ:Θράκλειο 

Οδόσ και αρικμόσ: Λ. Ικάρου &Στ. Σπανάκθ 2Α 

Ταχ. κωδ.: 71307 

Αρμόδιοσ επικοινωνίασ: Στυλιανόσ Χρθςτάκθσ 

Τθλζφωνο: 2810278473 

φαξ: 2810341648 

Θλ. ταχ/μείο: s.xristakis@apdkritis.gov.gr 

https://www.apdkritis.gov.gr/el
mailto:s.xristakis@apdkritis.gov.gr
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Χϊρα:GR 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Τίτλοσ:ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ) ΕΚΤΥΡΩΣΘΣ, ΕΙΔΩΝ ΓΑΦΙΚΘΣ ΥΛΘΣ ΚΑΙ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΟΥ ΧΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΘΣ 
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΘΤΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022. 

Σφντομθ περιγραφι: 

Ανοιχτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ (κάτω των ορίων) για προμικεια Γραφικισ Φλθσ 2022 για τισ 
ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ  

Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 
φορζα (εάν υπάρχει): 

Πζροσ ΛΛ: Υλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Επωνυμία: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 

Χϊρα: 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 

Θλ. ταχ/μείο: 

Τθλζφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει): 

 
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ; 

Ναι / Πχι  

Ναι / Πχι  

%  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  
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Ναι / Πχι  

-  

-  

-  

Ναι / Πχι  

Ναι / Πχι  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

-  

-  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 
 

-  

 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1  

Πνομα: 

Επϊνυμο: 

Θμερομθνία γζννθςθσ: 

Τόποσ γζννθςθσ: 
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Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 

Χϊρα: 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχ/μείο: 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ναι / Πχι  

-  

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 

-  

Τφποσ ταυτότθτασ 

-  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

Ναι / Πχι  

-  

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 

-  

Τφποσ ταυτότθτασ 

-  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  
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Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 

Πζροσ ΛΛΛ: Οόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ βάςει των εκνικϊν διατάξεων για τθν εφαρμογι των λόγων 
που ορίηονται ςτο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ: 

Ναι / Πχι  

..  

-  

-  

-  

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

..  

-  

-  

-  

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  
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Ναι / Πχι  

..  

-  

-  

-  

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

..  

-  

-  

-  

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

..  

-  

-  
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-  

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

..  

-  

-  

-  

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 

Ναι / Πχι  

-  

  

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  
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..  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

-  

  

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

..  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
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-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

-  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
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-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

-  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

-  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

-  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
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-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

-  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

-  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  
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Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  
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Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 

Πζροσ IV: Ξριτιρια επιλογισ 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ. 

Ναι / Πχι  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  
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Ναι / Πχι  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 

Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ. 

-  

  

Θμερομθνία Ζναρξθσ - Θμερομθνία Λιξθσ 

.. - ..  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  
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Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 

Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ. 

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

 
 

Ναι / Πχι  

-  

Ναι / Πχι  

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-  

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  
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Οιξθ 

Μζροσ VΙ: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 
μζρθ II ζωσ V ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.  

 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 
που αναφζρονται, εκτόσ εάν:  

 

α) Θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν *υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ 
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να το πράξει+ ι  

 

β) Από τισ 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με τθν εκνικι εφαρμογι του άρκρου 59 
παράγραφοσ 5 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.  

 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο Μζροσ Ι, ενότθτα Α, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν που ζχουν υποβλθκεί ςτο Μζροσ ΙΙΙ και το Μζροσ 
IV του παρόντοσ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όπωσ κακορίηεται ςτο Μζροσ Ι.  

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι απαιτείται, υπογραφι(-ζσ): 

Θμερομθνία 

Τόποσ 

Υπογραφι 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ - Δγγύεζε 
πκκεηνρήο 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΑΡΕΗΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΘ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ………………………………………… 

ΑΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΡΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΩ) …………………… 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ:  158786 

ΤΜΘΜΑ: 

 

ΡΟΣ 

ΑΥΣΞΕΡΨΦίΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΦΘΨΘΧ 

ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ 

Χτ.Χπανάκθ 2Α &Οεωφ.Λκάρου 

ΨΞ 71307, Υόροσ-Θράκλειο 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυοφμαςτε με τθν παροφςα εγγυθτικι επιςτολι ανζκκλθτα 
καιανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ 
των…………….…………………………….€ υπζρ του 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο).............................., 
ΑΦΜ:................(διεφκυνςθ).......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία)............, ΑΦΜ:......... (διεφκυνςθ)................. 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... (διεφκυνςθ).......................…………………… 

β) (πλιρθ επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... (διεφκυνςθ).......................…………………… 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με 
τθν(αρικμό/θμερομθνία).....................Διακιρυξθ..................................................... τθσ 
ΑποκεντρωμζνθσΔιοίκθςθσ Κριτθσ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 
«……………………..(τίτλοσςφμβαςθσ)……………………» 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσυποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθν διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 
μζρουσμασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ 
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………. 

 

(Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, όπωσ αναφζρεται ςτθ παροφςα Διακιρυξθ). 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 





 

75 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΓΑΦΙΚΘΣ ΥΛΘΣ 2022 Α.Δ.Κ. 

Βεβαιοφνται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουν 
κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ 

ΕΓΓΩΘΧΘ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΑΡΕΗΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ............................ 

Δ/ΝΣΘ: ...................., Τ.Κ.:............ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ :........................ 

ΡΟΣ 

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΚΘΤΘΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Στ. Σπανάκθ 2Α και Λεωφ. Ικάρου 

ΤΚ 71307 Ρόροσ, Θράκλειο 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. .................... ποςοφ ............................. ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

...............(αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ)...............................€ υπζρ του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεφκυνςθ) ................................................................, ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) ................................................................ ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. 

(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ 
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ),  

για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ «..................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)....................», ςφμφωνα με 
τθν αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 Διακιρυξθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ υπθρεςίασ ςασ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ 
μζςαςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ................................... 

 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ καιτο 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧάΣΦΑ 1  

[Για τθ με αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 Διακθρυξθ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ (κάτω των 
ορίων), για τθν προμικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, ειδϊν γραφικθσ 

φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για  τθν   κάλυψθ των αναγκϊν των οργανικϊν ομάδων τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξριτθσ  για το ζτοσ 2022.] 

ΓΡΘΧΛΑ ΑΡΑΟίΧΛΠΑ  ΕΛΔΘ ΕΞΨΩΥίΧΘΧ / CPV: 30192110-5 

ΧΨΣΛέΕΛΑ ΩΥΣήΘάΛΣΩ 

ΕΥίΡΩΠΛΑ    

ΨΑέΩΔΦΣΠΛΞΘ 
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ   

ΨΘΟΕάίΡΣ   

Ε-MAIL   

Α.ά.Π. / Δ.Σ.Ω.   

ΡΣΠΛΠΣΧ 
ΕΞΥΦΣΧίΥΣΧ   

Α.Δ.Ψ. (Ρόμιμου 
Εκπροςϊπου)   

ΩΥΕΩΚΩΡΣΧ 
ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑΧ   

 

Ο υπογράφων .......(Πνομα-Επϊνυμο-Ρατρϊνυμο-Α.Δ.Τ.)1........................ με τθν ιδιότθτα του νόμιμου 
εκπροςϊπου και αναφορικά με τθν υπ αρίκμ. 158786 Διακθρυξθ του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ 
(κάτω των ορίων), για τθν προμικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, ειδϊν 
γραφικθσ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για  τθν   κάλυψθ των αναγκϊν των οργανικϊν ομάδων τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ  για το ζτοσ 2022.», όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν με αρ. πρωτ. οίκ. 
1687/20-04-2022 Διακιρυξθ, υποβάλλω τθν παρακάτω προςφορά: 

 

                                                           
1
Ρροςαρμόηεται κατά περίπτωςθ:  

1) Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου: «Ο υπογράφων (Πνομα- Επϊνυμο- Ρατρϊνυμο-Α.Δ.Τ.) και αναφορικά με τθν υπ’ αρίκμ. 
158786, και με αρικμ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 για τθν «Ρρομικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν ι ιςοδφναμων) 
εκτφπωςθσ.......), 2) Σε περίπτωςθ ζνωςθσ κλπ.: «Οι υπογράφοντεσ 1. (Όνομα- Επϊνυμο- Πατρϊνυμο-Α.Δ.Σ.), 2. (.), 3. (.) *…+ 
με τθν ιδιότθτα μασ ωσ νόμιμων εκπροςϊπων των νομικϊν προςϊπων: 1.(Επωνυμία και νομικι μορφι, ζδρα, ΑΦ.Μ.- 
Δ.Ο.Υ.), 2. (.), 3. (.) *…+,που δυνάμει του από *….+ ςυμφωνθτικοφ ςυνζςτθςαν ζνωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον Ανοιχτό 
Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό (κάτω των ορίων), για τθν «Ρρομικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν ι ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, 
ειδϊν γραφικισ φλθσ καιφωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των οργανικϊν μονάδων τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ για το ζτοσ 2022», όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν με αρ. πρωτ. 
…………………………………………………… (ΑΔΑΜ: ………………………….………..) Διακιρυξθ, υποβάλλουμε τθνπαρακάτω προςφορά: *…+» 
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Α/Α 
ΥΕΦΛΓΦΑάΘ 

ΠΘέΑΡΘΠΑ
ΨΣΧ 

ΕΛΔΣΧ 
ΠΘέΑΡΘΠΑΨ

ΣΧ ΨΩΥΣΧ: TONER - INK 
- DRUM (ΓΡΘΧΛΑ) 

ΧΕ
Ο

ΛΔ
ΕΧ

 Ε
Ξ

ΨΩ
Υ

ί
ΧΘ

Χ 

Π
Σ

Ρ
Α

Δ
Α

Χ 

Π
Σ

Ρ
Α

Δ
Α

 Π
ΕΨ

Φ
Θ

ΧΘ
Χ 

ΨΕΠΑέΛ
Α 2022 

ΕΞΨΛΠίΠΕ
ΡΘ ΨΛΠΘ 

ΠΣΡΑΔΑΧ 
έίΦΛΧ άΥΑ 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ 
ΨΛΠΘ 

  

  

1 

LEXMARK 
MS/MX 410 

510 

ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(LASER) 

LEXMARK MS/MX 
410DN-510DN- 
[50F0Z00 500Z 

imaging unit]- Drum 

60.000 ΤΕΜ 1 44,45 € 44,45 € 

2 
LEXMARK 
MX511de 

ΡΟΛΥΜΘXANH
MA 

LEXMARK 60F2H00 
MX511DE 

10.000 TEM 1 166,35 € 166,35 € 

3 
LEXMARK 

MX521ade 
ΡΟΛΥΜΘXANH

MA 
LEXMARK MX521ade 

56F2U0E TONER 
25.000 TEM 5 237,64 € 1.188,20 € 

4 
LEXMARK 

MX521ade 
ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘ

MA 

LEXMARK MX521 
56F0Z0E DRUM 

Imaging unit 
60.000 TEM 2 43,97 € 87,94 € 

5 
LEXMARK 
MS810dn 

ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(LASER) 

LEXMARK MS810dn 
522 - 52D2H00 

25.000 TEM 23 232,88 € 5.356,24 € 

6 
LEXMARK 

MX710 
ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘ

ΜΑ 

LEXMARK 
MX710/MX711 

(622H)-62D2HOO 
25.000 TEM 5 178,23 € 891,15 € 

7 
LEXMARK 

MX722adhe 
ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘ

MA 
LEXMARK MX722ADHE 

58D2U0E 
55.000 TEM 3 297,04 € 891,12 € 

8 
LEXMARK 
MS810 / 
MX710 

ΡΟΛΥΜΘXANH
MA 

ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

LEXMARK MS810 / 
MX710 DRUM 52Z 

52D0Z00 
100.000 TEM 6 45,99 € 275,94 € 

9 
LEXMARK MS 

821 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

(LASER) 
LEXMARK MS 821 
TONER 58D2000 

7.500 TEM 6 167,74 € 1.006,44 € 

10 
LEXMARK MS 

821 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

(LASER) 

LEXMARK MS 821 & 
MX722 DRUM 

58D0Z0E 
150.000 TEM 2 71,29 € 142,58 € 

11 OKI B411dn 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

(LASER) 
OKI B411dn 44574702 

Blacktoner 
3.000 TEM 40 90,86 € 3.634,40 € 
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12 OKI B411 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

(LASER) 
OKI B411/412 

44574302 DrumUnit 
25.000 TEM 20 120,21 € 2.404,20 € 

13 
OKI B412 / 

B512 / MB492 

ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘ
ΜΑ 

ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ  

OKI 
B412/B432/MB472/M

B492 45807106 
7.000 TEM 50 128,60 € 6.430,00 € 

18 
RICOH AFICIO 

MP301SPF 
ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘ

ΜΑ 
RICOH AFICIO MP 

301SPF BLACK TONER 
7.000 TEM 1 21,61 € 21,61 € 

19 
RCOH AFICIO 

MP201 
ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘ

ΜΑ 
RICOH AFICIO MP 

201SPF BLACK TONER 
7.000 TEM 5 21,61 € 108,05 € 

20 RICOH IM350 
ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘ

ΜΑ 
RICOH IM 350 BLACK 

TONER 
9.000 TEM 3 44,03 € 132,09 € 

21 

TOSHIBA E 
STUDIO 256 

SE 
ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 

TOSHIBA E STUDIO 
256 T-4590 

36.600 TEM 7 74,49 € 521,43 € 

22 
TOSHIBA E 

STUDIO 
T3008E 

ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 
TOSHIBA E STUDIO 

T3008E 
43.900 TEM 4 105,82 € 423,28 € 

23 

INK EPSON 
WORKFORCE 

7210 

ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(INKJET) 

INK EPSON 
WORKFORCE 7210 27 

T2701 BLACK-350PGS -
6,2ml 

350 TEM 6 16,42 € 98,52 € 

24 
INK EPSON 

WORKFORCE 
7210 

ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(INKJET) 

INK EPSON 
WORKFORCE 7210 27 
T2702 CYAN -300PGS - 

3,6ml 

300 TEM 6 10,02 € 60,12 € 

25 

INK EPSON 
WORKFORCE 

7210 

ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(INKJET) 

INK EPSON 
WORKFORCE 7210 27 

T 2703 MAGENTA -
300PGS - 3,6ml 

300 TEM 6 10,02 € 60,12 € 

26 
INK EPSON 

WORKFORCE 
7210 

ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(INKJET) 

INK EPSON 
WORKFORCE 7210 27 

T2704 YELLOW -
300PGS -3,6ml 

300 TEM 6 10,02 € 60,12 € 
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27 
EPSON WORK 
FORCE C5210 

ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(INKJET) 

INK EPSON WF C5210 
T9441 BLACK 3KPGS 

3.000 TEM 2 44,27 € 88,54 € 

28 
EPSON WORK 
FORCE C5210 

ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(INKJET) 

INK EPSON WF C5210 
T9442 CYAN 3KPGS 

3.000 TEM 2 50,02 € 100,04 € 

29 
EPSON WORK 
FORCE C5210 

ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(INKJET) 

INK EPSON WF C5210 
T9443 MAGENTA 

3KPGS 
3.000 TEM 2 50,02 € 100,04 € 

30 
EPSON WORK 
FORCE C5210 

ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(INKJET) 

INK EPSON WF C5210 
T9444 YELLOW 3K PGS 

3.000 TEM 2 50,02 € 100,04 € 

31 
EPSON L1110 

ECO TANK 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

(INKJET) 

EPSON L1110 ECO 
TANK INK BOTTLE 

BLACK C13T00S14A 
4.500 TEM 2 5,63 € 11,26 € 

32 
EPSON L1110 

ECO TANK 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

(INKJET) 

EPSON L1110 ECO 
TANK INK BOTTLE 
CYAN C13T00S24A 

7.500 TEM 2 5,63 € 11,26 € 

33 
EPSON L1110 

ECO TANK 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

(INKJET) 

EPSON L1110 ECO 
TANK INK BOTTLE 

MAGENTA 
C13T00S34A 

7.500 TEM 2 5,63 € 11,26 € 

34 
EPSON L1110 

ECO TANK 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

(INKJET) 

EPSON L1110 ECO 
TANK INK BOTTLE 

YELLOW C13T00S44A 
7.500 TEM 2 5,63 € 11,26 € 

35 OKI MB451 ΡΟΛΥΜΘ- 
OKI MB451 44574307 

DRUM 
25.000 TEM 2 128,86 € 257,72 € 

36 
LEXMARK 
B2865DW 

ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(LASER) 

LEXMARK B282H00 - 
15k 

15.000 TEM 2 198,50 € 397,00 € 

37 SHARP AR-310 ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ SHARP AR-310 Toner 16.000 TEM 2 62,97 € 125,94 € 
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38 
TOSHIBA Ε- 
STUDIO 257 

ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 
TOSHIBA Τ 5070 Ε - 
STUDIO 257 TONER 

(6AJ00000115) 43,9k 
43.900 ΤΕΜ 2 75,37 € 150,74 € 

39 
TOSHIBA Ε- 
STUDIO 255 

ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 

TOSHIBA T4530 
TONER για e-Studio 

205L/255/305/355/45
5 

30.000 ΤΕΜ 2 57,95 € 115,90 € 

     

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΟΣ 

ΑΙΘΜ
ΟΣ 

ΤΕΜΑΧ
ΙΩΝ 

234 
ΚΑΘΑΟ 
ΡΟΣΟ2 

25.485,35 
€ 

       

ΦΡΑ 
24% 

6.116,48 € 

       

ΓΕΡΛΞΣ 
ΧΩΡΣΟΣ

3 

31.601,83 
€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ παροφςα οικονομικι προςφορά ιςχφει για εκατόν (120) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ 
(ζναρξθσ) του Διαγωνιςμοφ. 

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των ορϊν τθσ με αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 Διακιρυξθσ για τθν προμικεια 
αναλωςίμων ειδϊν 

(αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, ειδϊν γραφικισ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν 
κάλυψθ τωναναγκϊν των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ για το ζτοσ 2022, 
δθλϊνω ότι τουσ αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ. 

 

Θμερομθνία: 

Για τον προςφζροντα 

Τπογραφι - φραγίδα 

(Ονοματεπϊνυμοεκπροςϊπου) 

  

                                                           
2
Να γίνει επαλικευςθ των αρικμθτικϊν ςυνόλων και με αρικμομθχανι ρυκμιςμζνθ ςε δφο δεκαδικά ψθφία για το λόγο ότι 

πολλζσ φορζσ τοπρόγραμμα του excel ςτισ ακροίςεισ εμφανίηει ςφάλματα ςτα δεκαδικά ψθφία. 
3
Θ ςυνολικι προςφερόμενθ αξία με Φ.Ρ.Α. δεν δφναται να υπερβαίνει το φψοσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ για το ςφνολο 

των ειδϊν του Τμιματοσ , ςφμφωνα με όςα ειδικότερα ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
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ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧάΣΦΑ 2 

( Για τθ με αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 Διακιρυξθ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ (κάτω 
των ορίων), για τθν προμικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, ειδϊν 

γραφικθσ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για  τθν   κάλυψθ των αναγκϊν των οργανικϊν 
ομάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξριτθσ  για το ζτοσ 2022. 

ΨΠΘΠΑ 2 - ΓΡΘΧΛΑ ΑΡΑΟίΧΛΠΑ  ΕΛΔΘ ΕΞΨΩΥίΧΘΧ  

ΓΛΑ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΑ ΠΘέΑΡΘΠΑΨΑ (ΒΑΦΕίΧ ΨΩΥΣΩ) / CPV: 30192110-5 

ΧΨΣΛέΕΛΑ ΩΥΣήΘάΛΣΩ 
 

ΕΥίΡΩΠΛΑ    

ΨΑέΩΔΦΣΠΛΞΘ 
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ   

ΨΘΟΕάίΡΣ   

Ε-MAIL   

Α.ά.Π. / Δ.Σ.Ω.   

ΡΣΠΛΠΣΧ 
ΕΞΥΦΣΧίΥΣΧ   

Α.Δ.Ψ. (Ρόμιμου 
Εκπροςϊπου)   

ΩΥΕΩΚΩΡΣΧ 
ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑΧ   

 

Ο υπογράφων .......(Πνομα-Επϊνυμο-Ρατρϊνυμο-Α.Δ.Τ.)4........................ με τθν ιδιότθτα του νόμιμου 
εκπροςϊπου και αναφορικά με τθν υπ’ αρίκμ. 158786 Διακθρυξθ του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ (κάτω των ορίων), για τθν προμικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) 
εκτφπωςθσ, ειδϊν γραφικθσ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για  τθν   κάλυψθ των αναγκϊν των 
οργανικϊν ομάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ  για το ζτοσ 2022.», όπωσ αυτι περιγράφεται 
ςτθν με αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022, υποβάλλω τθν παρακάτω προςφορά 

 

 

 

                                                           
4
Ρροςαρμόηεται κατά περίπτωςθ:  

1) Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου: «Ο υπογράφων (Πνομα- Επϊνυμο- Ρατρϊνυμο-Α.Δ.Τ.) και αναφορικά με υπ’ αρίκμ. 158786, 
και με αρικμ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 για τθν «Ρρομικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν ι ιςοδφναμων) 
εκτφπωςθσ.......), 2) Σε περίπτωςθ ζνωςθσ κλπ.: «Οι υπογράφοντεσ 1. (Όνομα- Επϊνυμο- Πατρϊνυμο-Α.Δ.Σ.), 2. (.), 3. (.) *…+ 
με τθν ιδιότθτα μασ ωσ νόμιμων εκπροςϊπων των νομικϊν προςϊπων: 1.(Επωνυμία και νομικι μορφι, ζδρα, ΑΦ.Μ.- 
Δ.Ο.Υ.), 2. (.), 3. (.) *…+,που δυνάμει του από *….+ ςυμφωνθτικοφ ςυνζςτθςαν ζνωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον Ανοιχτό 
Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό (κάτω των ορίων), για τθν προμικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) 
εκτφπωςθσ, ειδϊν γραφικθσ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για  τθν   κάλυψθ των αναγκϊν των οργανικϊν μονάδων 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ  για το ζτοσ 2022.», όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν με αρ. πρωτ. 
…………………………………………………… (ΑΔΑΜ: ………………………….………..) Διακιρυξθ, υποβάλλουμε τθνπαρακάτω προςφορά: *…+» 
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Α/Α 
ΥΕΦΛΓΦΑάΘ 

ΠΘέΑΡΘΠΑΨΣ
Χ 

ΕΛΔΣΧ 
ΠΘέΑΡΘΠ

ΑΨΣΧ 

ΨΩΥΣΧ: 
TONER - INK - 

DRUM 
(ΓΡΘΧΛΑ) 

ΥΦΣΧάΕΦΣΠΕΡΣ 
ΕΛΔΣΧ 

ΧΕΟΛΔΕΧ 
ΕΞΨΩΥίΧ

ΘΧ 
ΠΣΡΑΔ

ΑΧ 

ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΨΕΠΑέΛΑ 
2022 

ΕΞΨΛΠίΠΕΡΘ 
ΨΛΠΘ 

ΠΣΡΑΔΑΧ 
έίΦΛΧ άΥΑ 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ 
ΨΛΠΘ 

1 
OKI ES 7131 / 
7170dn mfp 

ΕΚΤΥΡΩΤ
ΘΣ 

OKI ES 
7131/ 7170 
Black toner 
45460502 

36K 

TONER OKI 
ES7131/ES7170 

BLACK (36K) 
45460502 

36.000 ΤΕΜ 18 166,40 € 
2.995,20 

€ 

2 
OKI ES7131/ 

7170 
ΕΚΤΥΡΩΤ

ΘΣ 

OKI 
ES7131/717

0 
Drum(4545
6302) 72k 

DRUM OKI 
ES7131/ES7170 

BLACK (72K) 
45456302 

72.000 ΤΕΜ 6 166,40 € 998,40 € 

3 
EPSON WORK 
FORCE C8690 

ΡΟΛΥΜΘ
Χ/ΜΑ 

EPSON WF 
C8690 

C13T04A14
0 BLACK XXL 

EPSON WF-C8190 
/ WF-C8690 Ink 
Cartridge XXL 
Black 11,5K 

C13T04A140 

11.500 ΤΕΜ 2 88,40 € 176,80 € 

4 
EPSON WORK 
FORCE C8690 

ΡΟΛΥΜΘ
Χ/ΜΑ 

EPSON WF 
C8690 

C13T04A24
0 CYAN XXL 

EPSON WF-C8190 
/ WF-C8690 Ink 
Cartridge XXL 

Cyan 8K 
C13T04A240 

8.000 ΤΕΜ 2 130,00 € 260,00 € 

5 
EPSON WORK 
FORCE C8690 

ΡΟΛΥΜΘ
Χ/ΜΑ 

EPSON WF 
C8690 

C13T04A34
0 MAGENTA 

XXL 

EPSON WF-C8190 
/ WF-C8690 Ink 
Cartridge XXL 
Magenta 8K 
C13T04A340 

8.000 ΤΕΜ 2 130,00 € 260,00 € 

6 
EPSON WORK 
FORCE C8690 

ΡΟΛΥΜΘ
Χ/ΜΑ 

EPSON WF 
C8690 

C13T04A44
0 YELLOW 

XXL 

EPSON WF-C8190 
/ WF-C8690 Ink 
Cartridge XXL 

Yellow 8K 
C13T04A440 

8.000 ΤΕΜ 2 130,00 € 260,00 € 

7 

EPSON 
WORKFORCE 

PRO WF-
C879RDTWFC 

ΡΟΛΥΜΘ
Χ/ΜΑ 

Μελάνι 
Epson T05A 

Black XL 
MPS 

20000Pgs(C
13T05A100) 

EPSON 
WorkForce Pro 
WF-C87xR Black 

XL Ink Supply Unit 
20.000pages 
C13T05A100 

20.000 ΤΕΜ 6 111,80 € 670,80 € 

8 

EPSON 
WORKFORCE 

PRO WF-
C879RDTWFC 

ΡΟΛΥΜΘ
Χ/ΜΑ 

Μελάνι 
Epson T05A 

Cyan XL 
MPS 

20000Pgs 
(C13T05A20

0) 

EPSON 
WorkForce Pro 
WF-C87xR Cyan 

XL Ink Supply Unit 
20.000pages 
C13T05A200 

20.000 TEM 5 254,80 € 
1.274,00 

€ 
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9 

EPSON 
WORKFORCE 

PRO WF-
C879RDTWFC 

ΡΟΛΥΜΘ
Χ/ΜΑ 

Μελάνι 
Epson T05A 
Yellow XL 

MPS 
20000Pgs 

(C13T05A40
0) 

EPSON 
WorkForce Pro 

WF-C87xR Yellow 
XL Ink Supply Unit 

20.000pages 
C13T05A400 

20.000 TEM 3 254,80 € 764,40 € 

10 

EPSON 
WORKFORCE 

PRO WF-
C879RDTWFC 

ΡΟΛΥΜΘ
Χ/ΜΑ 

Μελάνι 
Epson T05A 
Magenta XL 

MPS 
20000Pgs 

(C13T05A30
0) 

EPSON 
WorkForce Pro 

WF-C87xR 
Magenta XL Ink 

Supply Unit 
20.000pages 
C13T05A300 

20.000 TEM 3 254,80 € 764,40 € 

      

ΧΩΡΣΟΛΞΣ
Χ ΑΦΛΚΠΣΧ 
ΨΕΠΑέΛίΡ 49 

ΞΑΚΑΦΣ 
ΥΣΧΣ5 

8.424,00 
€ 

        

ΦΡΑ 24% 
2.021,76 

€ 

        

ΓΕΡΛΞΣ 
ΧΩΡΣΟΣ6 

10.445,76 
€ 

 

Θ παροφςα οικονομικι προςφορά ιςχφει για εκατόν (120) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ 
(ζναρξθσ) τουΔιαγωνιςμοφ. 

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των ορϊν τθσ με αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 Διακιρυξθσ για τθν προμικεια 
αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, ειδϊν γραφικισ φλθσ και 
φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ τωναναγκϊν των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Κριτθσ για το ζτοσ 2022, δθλϊνω ότι τουσ αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ. 

 

Θμερομθνία: 

Για τον προςφζροντα 

Τπογραφι - φραγίδα 

(Ονοματεπϊνυμοεκπροςϊπου) 

  

                                                           
5
 Να γίνει επαλικευςθ των αρικμθτικϊν ςυνόλων και με αρικμομθχανι ρυκμιςμζνθ ςε δφο δεκαδικά ψθφία για το λόγο ότι 

πολλζσ φορζσ τοπρόγραμμα του excel ςτισ ακροίςεισ εμφανίηει ςφάλματα ςτα δεκαδικά ψθφία. 
 
6
 Θ ςυνολικι προςφερόμενθ αξία με Φ.Ρ.Α. δεν δφναται να υπερβαίνει το φψοσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ για το ςφνολο 

των ειδϊν του Τμιματοσ , ςφμφωνα με όςα ειδικότερα ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
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ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧάΣΦΑ 3 

[Για τθ με αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022  Διακιρυξθ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ (κάτω 
των ορίων), για τθν προμικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, ειδϊν 

γραφικθσ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για  τθν   κάλυψθ των αναγκϊν των οργανικϊν 
ομάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξριτθσ  για το ζτοσ 2022.+ 

ΨΠΘΠΑ 3 - ΛΧΣΔΩΡΑΠΑ (ΧΩΠΒΑΨΑ Ι ΑΡΑΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΠΕΡΑ) 

ΑΡΑΟίΧΛΠΑ ΕΛΔΘ ΕΞΨΩΥίΧΘΧ / CPV: 30192110-5 

ΧΨΣΛέΕΛΑ ΩΥΣήΘάΛΣΩ 
 

ΕΥίΡΩΠΛΑ    

ΨΑέΩΔΦΣΠΛΞΘ 
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ   

ΨΘΟΕάίΡΣ   

Ε-MAIL   

Α.ά.Π. / Δ.Σ.Ω.   

ΡΣΠΛΠΣΧ 
ΕΞΥΦΣΧίΥΣΧ   

Α.Δ.Ψ. (Ρόμιμου 
Εκπροςϊπου)   

ΩΥΕΩΚΩΡΣΧ 
ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑΧ   

 

Ο υπογράφων .......(Πνομα-Επϊνυμο-Ρατρϊνυμο-Α.Δ.Τ.)7........................ με τθν ιδιότθτα του νόμιμου 
εκπροςϊπου και αναφορικά με τθν υπ’ αρίκμ. 158786 Διακθρυξθ του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ (κάτω των ορίων), για τθν προμικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) 
εκτφπωςθσ, ειδϊν γραφικθσ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για  τθν   κάλυψθ των αναγκϊν των 
οργανικϊν ομάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ  για το ζτοσ 2022.», όπωσ αυτι περιγράφεται 
ςτθνμε αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022, υποβάλλω τθν παρακάτω προςφορά: 

 

 

 

                                                           
7
Ρροςαρμόηεται κατά περίπτωςθ:  

1) Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου: «Ο υπογράφων (Πνομα- Επϊνυμο- Ρατρϊνυμο-Α.Δ.Τ.) και αναφορικά με τθν υπ’ αρίκμ. 
158786, και με αρικμ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 για τθν «Ρρομικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν ι ιςοδφναμων) 
εκτφπωςθσ.......), 2) Σε περίπτωςθ ζνωςθσ κλπ.: «Οι υπογράφοντεσ 1. (Όνομα- Επϊνυμο- Πατρϊνυμο-Α.Δ.Σ.), 2. (.), 3. (.) *…+ 
με τθν ιδιότθτα μασ ωσ νόμιμων εκπροςϊπων των νομικϊν προςϊπων: 1.(Επωνυμία και νομικι μορφι, ζδρα, ΑΦ.Μ.- 
Δ.Ο.Υ.), 2. (.), 3. (.) *…+,που δυνάμει του από *….+ ςυμφωνθτικοφ ςυνζςτθςαν ζνωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον Ανοιχτό 
Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό (κάτω των ορίων), για τθν προμικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) 
εκτφπωςθσ, ειδϊν γραφικθσ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για  τθν   κάλυψθ των αναγκϊν των οργανικϊν μονάδων 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ  για το ζτοσ 2022.», όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν με αρ. πρωτ. 
…………………………………………………… (ΑΔΑΜ: ………………………….………..) Διακιρυξθ, υποβάλλουμε τθνπαρακάτω προςφορά: *…+» 
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Α/Α 
ΥΕΦΛΓΦΑάΘ 

ΠΘέΑΡ/ΨΣΧ 
ι ΧΩΧΞΕΩΘΧ 

ΕΛΔΣΧ 
ΠΘέΑΡΘΠΑΨΣΧ 

ΨΩΥΣΧ: TONER - INK - 
DRUM (ΧΩΠΒΑΨΑ) 

ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΨΕΠΑέΛΑ 
2022 

ΕΞΨΛΠίΠΕΡΘ 
ΨΛΠΘ 

ΠΣΡΑΔΑΧ 
έίΦΛΧ άΥΑ 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ 
ΨΛΠΘ 

1 EPSON L655 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

(INKJET) 

T6641 (C13T664140) 
BLACK INK BOTTLE 

70ML 
TEM 5 2,00 € 10,00 € 

2 EPSON L655 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

(INKJET) 

T6642 (C13T664240) 
CYAN INK BOTTLE 

70ML 
TEM 3 2,00 € 6,00 € 

3 EPSON L655 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

(INKJET) 

T6643 (C13T664340) 
MAGENTA INK BOTTLE 

70ML 
TEM 4 2,00 € 8,00 € 

4 EPSON L655 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

(INKJET) 

T6644 (C13T664440) 
YELLOW INK BOTTLE 

70ML 
TEM 4 2,00 € 8,00 € 

5 
GESTETNER 

3320L  
ΦΑΞ 

RICOH 3320L 
430347, 89875, 

TYPE 1160 
ΤΕΜ 1 77,10 € 77,10 € 

6 
HP LASERJET 

2035N 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

(INKJET) 
HP LASERJET CE505A 

05A 
TEM 10 6,00 € 60,00 € 

7 

HP LASERJET 
1015/1022 

/1018/1012/10
20 

ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(LASERJET) 

HP LASERJET 1012 & 
1018 & 1020 Q2612A 

TEM 60 5,00 € 300,00 € 

8 
LEXMARK 
MS410DN 

ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(LASERJET) 

LEXMARK MS410DN- 
50F2H00 

TEM 20 6,50 € 130,00 € 

9 OKI C822 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(LASERJET) 

OKI C822 toner 
C44844613 yellow 

TEM 10 17,24 € 172,40 € 

10 OKI C822 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(LASERJET) 

OKI C822 toner 
C44844614 magenta 

TEM 7 17,24 € 120,68 € 

11 OKI C822 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(LASERJET) 

OKI C822Toner 
C44844615 cyan 

TEM 7 17,24 € 120,68 € 
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12 OKI C822 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(LASERJET) 

OKI C822 toner 
C44844616 black 

TEM 7 17,24 € 120,68 € 

13 
TOSHIBA E-
STUDIO 255 

ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 
Toshiba T-4530E 

24.000 ςελ. E-Studio 
205L/255/305/355/455 

TEM 2 20,31 € 40,62 € 

14 
TOSHIBA E-
STUDIO 257 

ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 
TONER T-5070E 

TOSHIBA E-STUDIO 257 
307 357 457 507 

TEM 4 22,79 € 91,16 € 

15 
SAMSUNG ML 

2950ND 
ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 
(LASERJET) 

SAMSUNG ML 2950D 
MLTD-1035 MLT- 

D103L 
TEM 40 9,35 € 374,00 € 

    

ΧΩΡΣΟΛΞΣΧ 
ΑΦΛΚΠΣΧ 

ΨΕΠΑέΛίΡ 
184 

ΞΑΚΑΦΣ 
ΥΣΧΣ8 

1.639,32 € 

      
ΦΡΑ 24% 393,44 € 

      

ΓΕΡΛΞΣ 
ΧΩΡΣΟΣ9 

2.032,76 € 

 

Θ παροφςα οικονομικι προςφορά ιςχφει για εκατόν (120) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ 
(ζναρξθσ) του Διαγωνιςμοφ.  

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των ορϊν τθσ με αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 Διακιρυξθσ για τθν προμικεια 
αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, ειδϊν γραφικισ φλθσ και 
φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ τωναναγκϊν των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Κριτθσ για το ζτοσ 2022, δθλϊνωότι τουσ αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ. 

 

Θμερομθνία: 

Για τον προςφζροντα 

Τπογραφι - φραγίδα 

(Ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου) 

  

                                                           
8
Να γίνει επαλικευςθ των αρικμθτικϊν ςυνόλων και με αρικμομθχανι ρυκμιςμζνθ ςε δφο δεκαδικά ψθφία για το λόγο ότι 

πολλζσ φορζσ τοπρόγραμμα του excel ςτισ ακροίςεισ εμφανίηει ςφάλματα ςτα δεκαδικά ψθφία. 
9
Θ ςυνολικι προςφερόμενθ αξία με Φ.Ρ.Α. δεν δφναται να υπερβαίνει το φψοσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ για το ςφνολο 

των ειδϊν του Τμιματοσ , ςφμφωνα με όςα ειδικότερα ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
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ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧάΣΦΑ 4  

*Για τθ με αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022  Διακιρυξθ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ (κάτω 
των ορίων), για τθν προμικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, ειδϊν 

γραφικθσ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για  τθν   κάλυψθ των αναγκϊν των οργανικϊν 
ομάδω τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξριτθσ  για το ζτοσ 2022.+ 

ΨΠΘΠΑ 4 - ΕΛΔΘ ΓΦΑάΛΞΘΧ ΩΟΘΧ / CPV: 30192700-8 

ΧΨΣΛέΕΛΑ ΩΥΣήΘάΛΣΩ 
 

ΕΥίΡΩΠΛΑ    

ΨΑέΩΔΦΣΠΛΞΘ 
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ   

ΨΘΟΕάίΡΣ   

Ε-MAIL   

Α.ά.Π. / Δ.Σ.Ω.   

ΡΣΠΛΠΣΧ 
ΕΞΥΦΣΧίΥΣΧ   

Α.Δ.Ψ. (Ρόμιμου 
Εκπροςϊπου)   

ΩΥΕΩΚΩΡΣΧ 
ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑΧ   

Ο υπογράφων .......(Πνομα-Επϊνυμο-Ρατρϊνυμο-Α.Δ.Τ.)10........................ με τθν ιδιότθτα του νόμιμου 
εκπροςϊπου και αναφορικά με τθν υπ’ αρίκμ. 158786 Διακθρυξθ του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ (κάτω των ορίων), για τθν προμικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) 
εκτφπωςθσ, ειδϊν γραφικθσ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για  τθν   κάλυψθ των αναγκϊν των 
οργανικϊν ομάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ  για το ζτοσ 2022.», όπωσ αυτι περιγράφεται 
ςτθνμε αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 Διακιρυξθ, υποβάλλω τθν παρακάτω προςφορά:  

 

 

 

 

 

                                                           
10

Ρροςαρμόηεται κατά περίπτωςθ:  
1) Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου: «Ο υπογράφων (Πνομα- Επϊνυμο- Ρατρϊνυμο-Α.Δ.Τ.) και αναφορικά αναφορικά με τθν υπ’ 

αρίκμ. 158786, και με αρικμ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 Διακθρυξθ του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ (κάτω των 
ορίων), για τθν «Ρρομικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν ι ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ.......), 2) Σε περίπτωςθ ζνωςθσ κλπ.: 
«Οιυπογράφοντεσ 1. (Όνομα- Επϊνυμο- Πατρϊνυμο-Α.Δ.Σ.), 2. (.), 3. (.) *…+ με τθν ιδιότθτα μασ ωσ νόμιμων εκπροςϊπων 
των νομικϊν προςϊπων: 1.(Επωνυμία και νομικι μορφι, ζδρα, ΑΦ.Μ.- Δ.Ο.Υ.), 2. (.), 3. (.) *…+,που δυνάμει του από *….+ 
ςυμφωνθτικοφ ςυνζςτθςαν ζνωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον Ανοιχτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό (κάτω των ορίων), για τθν 
προμικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, ειδϊν γραφικθσ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ 
χαρτιοφ για  τθν   κάλυψθ των αναγκϊν των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ  για το ζτοσ 2022.», 
όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν με αρ. πρωτ. …………………………………………………… (ΑΔΑΜ: ………………………….………..) Διακιρυξθ, 
υποβάλλουμε τθνπαρακάτω προςφορά: *…+» 
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Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΕΛΔίΡ ΓΦΑάΛΞΘΧ ΩΟΘΧ 

Π
Σ

Ρ
Α

Δ
Α

  

Π
ΕΨ

Φ
Θ

ΧΘ
Χ ΨΕΠΑέΛΑ 

ΥΦΣΧ 
ΥΦΣΠΘ

ΚΕΛΑ 
2022 

ΕΞ
ΨΛ

Π
ί

Π
ΕΡ

Θ
 

ΨΛ
Π

Θ
 Π

Σ
Ρ

Α
Δ

Α
Χ 

έ
ί

Φ
ΛΧ

 ά
.Υ

.Α
. 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

1 Αποςυρραπτικό μεταλλικό κανονικοφ μεγζκουσ ΨΕΠ 5 1,44 € 7,20 € 

2 Αποςυρραπτικό μικροφ μεγζκουσ τφπου καβουράκι ΨΕΠ 10 0,64 € 6,40 € 

3 Αρικμομθχανι (μεςαίου μεγζκουσ με ευρϊ 10 ήθφία) ΨΕΠ 5 4,02 € 20,10 € 
5 Βάςθ ςελοτζιπ ΨΕΠ 4 1,36 € 5,44 € 
6 Βάςθ ςελοτζιπ βαριά 33mm ΨΕΠ 5 2,01 € 10,05 € 

7 
Βιβλίο Διεκπεραίωςθσ Εγγράφων Ρ° 526 11X25 άφλλων 
100 

ΨΕΠ 7 8,46 € 59,22 € 
8 Βιβλίο Υρακτικϊν Ρ" 503 άφλλων 100 ΨΕΠ 2 6,77 € 13,54 € 

9 
Βιβλίο Υρωτοκόλλου Αλλθλογραφίασ 21X30 Ρ° 542 
άφλλων 100 

ΨΕΠ 10 8,46 € 84,60 € 

10 Γομολάςτιχα για μολφβι λευκι ΨΕΠ 9 0,10 € 0,90 € 

11 Γομολάςτιχα για ςτυλό και μολφβι (μπλε κόκκινο) ΨΕΠ 5 0,20 € 1,00 € 

12 
Διακορρευτισ 2 οπϊν 2.7mm με οδθγό διάτρθςθσ 30 
φφλλων 

ΨΕΠ 4 4,03 € 16,12 € 

13 
Διακορρευτισ 2 οπϊν 6.3mm με οδθγό διάτρθςθσ 65 
φφλλων 

ΨΕΠ 4 20,08 € 80,32 € 

14 
Διαχωριςτικά πλαςτικά Α4 10 κζματα (κατάλλθλα για 
κλαςερ και ντοςιζ) 

ΨΕΠ 10 0,73 € 7,30 € 
15 Διορκωτικι ταινία (5mm χ 8mm) ΨΕΠ 100 0,80 € 80,00 € 

16 Διορκωτικό - Διαλυτικό ςετ 20ml ΨΕΠ 50 1,20 € 60,00 € 
17 Διορκωτικό μπλάνκο ςε ςτυλό 3mm ΨΕΠ 100 1,60 € 160,00 € 

18 Ετικζτεσ αυτοκόλλθτεσ Α4 
ΥΑΞΕΨΣ 100 

ά 5 11,21 € 56,05 € 

19 Ετικζτεσ αυτοκόλλθτεσ Α4, 70 x 37mm, 24 αυτοκόλλθτων 
ΥΑΞΕΨΣ 100 

ά 5 11,21 € 56,05 € 

20 
Ηελατίνεσ διαφανείσ Α4 (Ψφπου ΥΛΣ με άνοιγμα για 
κλαςερ) 

ΥΑΞΕΨΣ 100 
ΨΕΠ 15 1,60 € 24,00 € 

21 
Ξλαςερ Α4 4/32 από χαρτόνι με πλαςτικι επζνδυςθ 
μπλε 

ΨΕΠ 70 1,60 € 112,00 € 

22 
Ξλαςζρ Α4 8/32 από χαρτόνι με πλαςτικι επζνδυςθ 
κόκκινο 

ΨΕΠ 70 1,60 € 112,00 € 

23 
Ξλαςζρ Α4 8/32 από χαρτόνι με πλαςτικι επζνδυςθ 
μπλε 

ΨΕΠ 70 1,60 € 112,00 € 
24 Ξλιμακόμετρο 30cm ΨΕΠ 2 2,41 € 4,82 € 

25 Ξλιπ μεταλλικά 24 mm 
ΥΑΞΕΨΣ 12 

ΨΕΠ 80 0,55 € 44,00 € 

26 Ξλιπ μεταλλικά 32 mm 
ΥΑΞΕΨΣ 12 

ΨΕΠ 80 0,72 € 57,60 € 

27 Ξλιπ μεταλλικά 51mm 
ΥΑΞΕΨΣ 12 

ΨΕΠ 30 1,60 € 48,00 € 

28 Ξόλλα ςτικ 10 gr ΨΕΠ 10 0,28 € 2,80 € 
30 Ξόλλα ςτιγμισ gel 3gr ΨΕΠ 5 1,44 € 7,20 € 
32 Ξοπίδια μεγάλα ΨΕΠ 5 0,56 € 2,80 € 

33 Ξουτί BOX 25x35x15cm ανοιχτό ΨΕΠ 300 1,77 € 531,00 € 
34 Ξουτί BOX Ξ5 25x35x5cm με λάςτιχο ΨΕΠ 100 2,09 € 209,00 € 

35 Οάςτιχα μεγάλα λεπτά 
ΥΑΞΕΨΣ  

500gr 15 3,22 € 
48,30 € 
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36 Οαςτιχάκια πλακζ 150x8mm 
ΥΑΞΕΨΣ 

500gr 30 3,22 € 
96,60 € 

37 Παρκαδόροσ διαγράμμιςθσ φωςφοριηζ κίτρινοι ΨΕΠ 50 0,31 € 
15,50 € 

38 Παρκαδόροσ διαγράμμιςθσ φωςφοριηζ πορτοκαλί ΨΕΠ 50 0,31 € 
15,50 € 

39 Παρκαδόροσ διαγράμμιςθσ φωςφοριηζ πράςινοι ΨΕΠ 12 0,31 € 
3,72 € 

40 Παρκαδόροσ διαγράμμιςθσ φωςφοριηζ ροη ΨΕΠ 20 0,31 € 
6,20 € 

41 Παρκαδόροσ ψιλισ γραφισ 0,4 μαφροι ΨΕΠ 12 0,35 € 4,20 € 
42 Παρκοδόροσ ψιλισ γραφισ 0,4 κόκκινοι ΨΕΠ 12 0,42 € 5,04 € 
43 Παρκοδόροσ ψιλισ γραφισ 0,4 μπλε ΨΕΠ 60 0,42 € 25,20 € 

44 Παρκαδόροσ ψιλισ γραφισ 0,7 μπλζ ΨΕΠ 60 0,64 € 38,40 € 
45 Παρκαδόροσ ανεξίτθλοσ μαφροσ ΨΕΠ 150 0,29 € 43,50 € 
47 Παρκαδόροσ ανεξίτθλοσ αςπροσ ΨΕΠ 12 3,22 € 38,64 € 

46 Παρκαδόροσ για άςπρο πίνακα κόκκινοσ ΨΕΠ 5 0,31 € 1,55 € 
48 Παρκαδόροσ για άςπρο πίνακα μαφροσ ΨΕΠ 5 0,31 € 1,55 € 
49 Παρκαδόροσ για άςπρο πίνακα μπλε ΨΕΠ 5 0,31 € 1,55 € 
51 Πελάνι μπλε για ταμπόν 32gr ΨΕΠ 50 0,48 € 24,00 € 
52 Πελάνι πράςινο για ταμπόν 32gr ΨΕΠ 50 0,59 € 29,50 € 

53 Πολφβι Ωαλογράφοσ κόκκινο ΨΕΠ 12 0,88 € 10,56 € 
54 Πολφβι απλισ γραφισ Θ2Β ΨΕΠ 150 0,05 € 7,50 € 

56 
Ρτοςιζ πλαςτικό με ζλαςμα Α4, με διαφανζσ εξϊφυλλο 
και ζγχρωμο οπιςκόφυλλο 

ΨΕΠ 100 0,72 € 
72,00 € 

57 φςτρα μεταλλικι ΨΕΠ 10 0,56 € 5,60 € 

58 Χελιδοδείκτεσ αυτοκόλθτοι χρωματιςτοί 50x20mm 
ΥΑΞΕΨΣ ΨίΡ 

50 50 0,80 € 40,00 € 
59 Χελοτζιπ Γαλακτοφχο 19mmX33mm ΨΕΠ 125 0,48 € 60,00 € 

60 Χτυλό γκιςζ απλισ γραφισ μπλε ΨΕΠ 2 2,41 € 4,82 € 

61 
Χτυλό διάρκειασ κόκκινο απλισ γραφισ Υάχοσ 
Γραφισ:0.5 mm 

ΨΕΠ 51 0,05 € 
2,55 € 

62 
Χτυλό διάρκειασ μαφρο απλισ γραφισ Υάχοσ Γραφισ:0.5 
mm 

ΨΕΠ 51 0,05 € 
2,55 € 

63 
Χτυλό διάρκειασ μπλε απλισ γραφισ Υάχοσ Γραφισ:0.5 
mm 

ΨΕΠ 1000 0,05 € 
50,00 € 

64 Χυνδετιρεσ μεταλλικοί 100 mm 
ΥΑΞΕΨΣ 10 

ΨΕΠ 33 0,50 € 16,50 € 

65 Χυνδετιρεσ μεταλλικοί 28 mm 
ΥΑΞΕΨΣ ΨίΡ 

100 140 0,19 € 
26,60 € 

66 Χυνδετιρεσ μεταλλικοί 32/33 mm 
ΥΑΞΕΨΣ 100 

ΨΕΠ 140 0,28 € 39,20 € 

67 Χυνδετιρεσ μεταλλικοί 50 mm 
ΥΑΞΕΨΣ 100 

ΨΕΠ 100 0,48 € 48,00 € 

68 Χυνδετιρεσ μεταλλικοί 78 mm 
ΥΑΞΕΨΣ 50 

ΨΕΠ 100 1,44 € 144,00 € 

69 
Χυρραπτικό μεγάλο γραφείου για ςφρματα Ρ” 923/8, 
923/12, 923/14, 923/23 

ΨΕΠ 10 19,27 € 
192,70 € 

70 
Χυρραπτικό χειρόσ μεταλλικό ενιςχυμζνο για ςφρματα 
24/6, 24/8 

ΨΕΠ 55 7,25 € 398,75 € 
71 Χυρραπτικό χειρόσ για ςφρματα Ρ“ 64 ΨΕΠ 19 4,02 € 76,38 € 

72 Χυρράματα ςυρραπτικοφ Ρ° 24/8 
ΥΑΞΕΨΣ 1000 

ΨΕΠ 40 0,96 € 38,40 € 
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73 Χυρράματα ςυρραπτικοφ Ρ ° 24/6 
ΥΑΞΕΨΣ 1000 

ΨΕΠ 300 0,20 € 60,00 € 

74 Χυρράματα ςυρραπτικοφ Ρ° 64 
ΥΑΞΕΨΣ 1000 

ΨΕΠ 300 0,15 € 45,00 € 

77 Ψαινίεσ ςυςκευαςίασ διαφανισ αυτοκόλλθτθ 5cm ΨΕΠ 23 1,01 € 23,23 € 
78 Ψαμπόν για ςφραγίδεσ No 2 μπλε ΨΕΠ 20 1,20 € 24,00 € 
79 Ψαμπόν για ςφραγίδεσ No 2 πράςινο ΨΕΠ 15 1,50 € 22,50 € 

80 άάκελα αλλθλογραφίασ κίτρινα 22,9x32,4cm 
ΥΑΞΕΨΣ 250 

ΨΕΠ 30 30,00 € 900,00 € 

81 
άάκελα αλλθλογραφίασ λευκά με αυτοκόλλθτο 
11x23cm 

ΥΑΞΕΨΣ 500 
ΨΕΠ 29 18,47 € 535,63 € 

82 
άάκελα αλλθλογραφίασ λευκά με αυτοκόλλθτο 
11x23cm με παράκυρο 

ΥΑΞΕΨΣ 500 
ΨΕΠ 5 12,82 € 64,10 € 

83 
άάκελα πανόδετα με κορδόνια μακριά, χωρίσ αυτιά, 
34,5x24,5x10 cm με ενιςχυμζνθ πλάτθ 

ΨΕΠ 800 0,96 € 
768,00 € 

84 
άάκελα πανόδετα με κορδόνια μακριά, χωρίσ αυτιά, 
34,5x24,5x17 cm με ενιςχυμζνθ πλάτθ 

ΨΕΠ 800 1,60 € 
1.280,00 € 

85 άάκελοσ με λάςτιχο 25x35cm κίτρινο ΨΕΠ 1000 0,48 € 480,00 € 

86 άάκελοσ με λάςτιχο 25x35cm κόκκινο (όχι ςκοφρο) ΨΕΠ 1000 0,48 € 
480,00 € 

87 άάκελοσ με λάςτιχο 25x35cm μπλε (όχι ςκοφρο) ΨΕΠ 1000 0,48 € 
480,00 € 

88 άάκελοσ με λάςτιχο 25x35cm πράςινο (όχι ςκοφρο) ΨΕΠ 1000 0,48 € 
480,00 € 

90 έάρακασ 20cm ΨΕΠ 10 0,23 € 2,30 € 
91 έάρακασ 30cm ΨΕΠ 20 0,31 € 6,20 € 

92 έαρτάκια ςθμειϊςεων αυτοκόλλθτα κίτρινα 100x75mm ΨΕΠ 150 0,43 € 64,50 € 

93 έαρτάκια ςθμειϊςεων αυτοκόλλθτα κίτρινα 125x75 ΨΕΠ 90 0,50 € 45,00 € 

94 έαρτάκια ςθμειϊςεων αυτοκόλλθτα κίτρινα 40x50 ΨΕΠ 240 0,56 € 134,40 € 

95 έαρτάκια ςθμειϊςεων αυτοκόλλθτα κίτρινα 75x75 ΨΕΠ 189 0,37 € 69,93 € 

96 έαρτάκια ςθμειϊςεων κφβοι ΨΕΠ 20 1,04 € 20,80 € 
97 ήαλίδι (21cm ζωσ 25cm) ΨΕΠ 12 2,41 € 28,92 € 

  

ΧΩΡΣΟΛΞΣΧ 
ΑΦΛΚΠΣΧ 

ΨΕΠΑέΛίΡ 11016 

ΞΑΚΑΦΣ 
ΥΣΧΣ11 9.641,08 € 

    

ΦΡΑ 24% 2.313,86 € 

    

ΓΕΡΛΞΣ 
ΧΩΡΣΟΣ

12 11.954,94 € 

Θ παροφςα οικονομικι προςφορά ιςχφει για εκατόν (120) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ 
(ζναρξθσ) του Διαγωνιςμοφ.  

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των ορϊν τθσ με αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 Διακιρυξθσ για τθν προμικεια 
αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, ειδϊν γραφικισ φλθσ και 
φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Κριτθσ για το ζτοσ 2022, δθλϊνω ότι τουσ αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ. 

                                                           
11Να γίνει επαλικευςθ των αρικμθτικϊν ςυνόλων και με αρικμομθχανι ρυκμιςμζνθ ςε δφο δεκαδικά ψθφία για το λόγο ότι πολλζσ φορζσ 
τοπρόγραμμα του excel ςτισ ακροίςεισ εμφανίηει ςφάλματα ςτα δεκαδικά ψθφία. 
12Θ ςυνολικι προςφερόμενθ αξία με Φ.Ρ.Α. δεν δφναται να υπερβαίνει το φψοσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ για το ςφνολο των ειδϊν του 

Τμιματοσ , ςφμφωνα με όςα ειδικότερα ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
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Θμερομθνία: 

Για τον προςφζροντα 

Τπογραφι - φραγίδα 

(Ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου) 
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ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧάΣΦΑ 5 

[Για τθ με αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 Διακιρυξθ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ (κάτω των 
ορίων), για τθν προμικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, ειδϊν 

γραφικθσ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για  τθν   κάλυψθ των αναγκϊν των οργανικϊν ομάδω 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξριτθσ  για το ζτοσ 2022.+ 

ΨΠΘΠΑ 5 - άίΨΣΑΡΨΛΓΦΑάΛΞΣ έΑΦΨΛ Α4 & Α3 / CPV: 30197643-5 

ΧΨΣΛέΕΛΑ ΩΥΣήΘάΛΣΩ 
 

ΕΥίΡΩΠΛΑ    

ΨΑέΩΔΦΣΠΛΞΘ 
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ   

ΨΘΟΕάίΡΣ   

Ε-MAIL   

Α.ά.Π. / Δ.Σ.Ω.   

ΡΣΠΛΠΣΧ 
ΕΞΥΦΣΧίΥΣΧ   

Α.Δ.Ψ. (Ρόμιμου 
Εκπροςϊπου)   

ΩΥΕΩΚΩΡΣΧ 
ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑΧ   

Ο υπογράφων .......(Πνομα-Επϊνυμο-Ρατρϊνυμο-Α.Δ.Τ.)13........................ με τθν ιδιότθτα του νόμιμου 
εκπροςϊπου και αναφορικά με τθν υπ’ αρίκμ. 158786 Διακθρυξθ του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ (κάτω των ορίων), για τθν προμικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) 
εκτφπωςθσ, ειδϊν γραφικθσ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για  τθν   κάλυψθ των αναγκϊν των 
οργανικϊν ομάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ  για το ζτοσ 2022.», όπωσ αυτι περιγράφεται 
ςτθνμε αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 Διακιρυξθ, υποβάλλω τθν παρακάτω προςφορά:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

Ρροςαρμόηεται κατά περίπτωςθ:  
1) Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου: «Ο υπογράφων (Πνομα- Επϊνυμο- Ρατρϊνυμο-Α.Δ.Τ.) και αναφορικά με τθν υπ’ αρίκμ. 

158786, και με αρικμ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022, Διακθρυξθ του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ (κάτω των ορίων), 
για τθν «Ρρομικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν ι ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ.......), 2) Σε περίπτωςθ ζνωςθσ κλπ.: 
«Οιυπογράφοντεσ 1. (Όνομα- Επϊνυμο- Πατρϊνυμο-Α.Δ.Σ.), 2. (.), 3. (.) *…+ με τθν ιδιότθτα μασ ωσ νόμιμων εκπροςϊπων 
των νομικϊν προςϊπων: 1.(Επωνυμία και νομικι μορφι, ζδρα, ΑΦ.Μ.- Δ.Ο.Υ.), 2. (.), 3. (.) *…+,που δυνάμει του από *….+ 
ςυμφωνθτικοφ ςυνζςτθςαν ζνωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον Ανοιχτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό (κάτω των ορίων), για τθν 
προμικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, ειδϊν γραφικθσ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ 
χαρτιοφ για  τθν   κάλυψθ των αναγκϊν των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ  για το ζτοσ 2022.», 
όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν με αρ. πρωτ. …………………………………………………… (ΑΔΑΜ: ………………………….………..) Διακιρυξθ, 
υποβάλλουμε τθνπαρακάτω προςφορά: *…+» 
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άίΨΣΑΡΨΛΓΦΑάΛΞΣ έΑΦΨΛ 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 

ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
ΨΕΠΑέΛΑ ΥΦΣΧ 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ 2022 

 ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΑΧ 

χωρίσ 
ά.Υ.Α. 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ 
ΨΛΠΘ 

1 
ΧΑΤΙ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΟΥ 
Α4 80gr/m2 

ΔΕΣΜΙΔΑ 1300 5,50 € 7.150,00 € 

2 
ΧΑΤΙ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΟΥ 
A3 80gr/m2 

ΔΕΣΜΙΔΑ 10 7,99 € 79,90 € 

    
ΧΩΡΣΟΛΞΣΧ 
ΑΦΛΚΠΣΧ 

ΔΕΧΠΛΔίΡ 
1310 

ΞΑΚΑΦΣ 
ΥΣΧΣ 

7.229,90 € 

      
 

ΦΡΑ 24% 1.735,18 € 

      
 

ΓΕΡΛΞΣ 
ΧΩΡΣΟΣ 

8.965,08 € 

 

Θ παροφςα οικονομικι προςφορά ιςχφει για εκατόν (120) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ 
(ζναρξθσ) του Διαγωνιςμοφ.  

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των ορϊν τθσ με αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 Διακιρυξθσ για τθν προμικεια 
αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν και ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, ειδϊν γραφικισ φλθσ και 
φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ τωναναγκϊν των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Κριτθσ για το ζτοσ 2022, δθλϊνω ότι τουσ αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ. 

 

Θμερομθνία: 

Για τον προςφζροντα 

Τπογραφι - φραγίδα 

(Ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Φύιια πκκόξθσζεο 

άΩΟΟΣ ΧΩΠΠΣΦάίΧΘΧ - 1 

ΨΠΘΠΑ 1 : ΓΡΘΧΛΑ ΑΡΑΟίΧΛΠΑ ΕΛΔΘ ΕΞΨΩΥίΧΘΧ 
ΨΠΘΠΑ 2 : ΓΡΘΧΛΑ ΑΡΑΟίΧΛΠΑ ΕΛΔΘ ΕΞΨΩΥίΧΘΧ ΓΛΑ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΑ ΠΘέ/ΨΑ (βαρζωσ τφπου) 

ΨΠΘΠΑ 3 : ΛΧΣΔΩΡΑΠΑ (ΧΩΠΒΑΨΑ ι ΑΡΑΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΠΕΡΑ) ΑΡΑΟίΧΛΠΑ  ΕΛΔΘ ΕΞΨΩΥίΧΘΧ 
για τισ ανάγκεσ των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξριτθσ για το ζτοσ 2022» 

                 ΨΠΘΠΑ ι ΨΠΘΠΑΨΑ    
για  το/α  οποίο/α  υποβάλλω  προςφορά:………………………………………………………………………………… 

ΧΨΣΛέΕΛΑ ΩΥΣήΘάΛΣΩ 

ΕΥίΡΩΠΛΑ  

ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ, Ψ.Ξ., ΥΣΟΘ ΕΔΦΑΧ  

ΨΘΟΕάίΡΣ/EMAIL  

Α.ά.Π. / ΔΣΩ  

ΡΣΠΛΠΣΧ ΕΞΥΦΣΧίΥΣΧ  

Α.Δ.Ψ.  (Ρόμιμου Εκπροςϊπου)  

Ωπεφκυνοσ Επικοινωνίασ  

14
Ο υπογράφων   …………..(Όνομα-Επϊνυμο-Πατρϊνυμο-Α.Δ.Σ.)

15
…………..με τθν ιδιότθτα του νόμιμου εκπροςϊπου 

και αναφορικά με τθν υπ’ αρίκμ. 158786 Διακθρυξθ του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ (κάτω των ορίων), για 
τθν «Υρομικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν ι ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, ειδϊν γραφικισ φλθσ και 
φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Ξριτθσ για το ζτοσ 2022», όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν με αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 Διακιρυξθ, 
υποβάλλω τθν παρακάτω προςφορά και δθλϊνω τθν πλιρθ αποδοχι (χωρίσ όρουσ και αιρζςεισ)  και ςυμμόρφωςθ 
με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ γενικζσ απαιτιςεισ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ, όπωσ προςδιορίηονται 
παρακάτω αλλά και ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ: 

Α/Α έΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΑΥΑΛΨΘΧΘ 
ΑΥΑΡΨΘΧΘ 

ΩΥΣήΘάΛΣΩ 
ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

Α. ΓΕΡΛΞΑ έΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ 

1 

Τα αυκεντικά (original) προϊόντα κα πρζπει να είναι 
καινοφρια και αμεταχείριςτα. 
Τα ιςοδφναμα (ςυμβατά ιανακαταςκευαςμζνα) κα 
πρζπει να είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ. 

ΡΑΛ 

    

                                                           
14Το παρόν επζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ. 
15Ρροςαρμόηεται κατά περίπτωςθ: 1)  Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου: «Ο υπογράφων (Όνομα- Επϊνυμο- Πατρϊνυμο-Α.Δ.Σ.) και αναφορικά με 
τθν υπ’ αρίκμ. 158786 και με αρικμ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022, Διακθρυξθ του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ (κάτω των ορίων), για τθν 
«Ρρομικεια αναλωςίμων………»,  2) Σε περίπτωςθ ζνωςθσ κλπ.: «Οι υπογράφοντεσ  1. (Όνομα- Επϊνυμο- Πατρϊνυμο-Α.Δ.Σ.), 2. (.), 3. (.) *…+  με 
τθν ιδιότθτα μασ ωσ νόμιμων εκπροςϊπων των νομικϊν προςϊπων: 1. (Επωνυμία και νομικι μορφι, ζδρα, ΑΦ.Μ.- Δ.Ο.Τ.), 2. (.), 3. (.) *…+, που 
δυνάμει του από *….+ ςυμφωνθτικοφ ςυνζςτθςαν ζνωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό για τθν «Ρρομικεια 
αναλωςίμων………»,  όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν με (ΑΔΑΜ: ………………………………) Διακιρυξθσ, υποβάλλουμε τθν παρακάτω προςφορά: *…+» 
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2 

Τα προςφερόμενα προϊόντα να είναι γνιςια 
αντιπροςωπείασ-αυκεντικά προϊόντα των 
καταςκευαςτριϊν εταιρειϊν των μθχανθμάτων 
(original) ι ιςοδφναμα και να πλθροφν τισ 
προδιαγραφζσ του κάκε μθχανιματοσ.  
Αναλυτικότερα : 

 Για τα προςφερόμενα είδθ των ΨΠΘΠΑΨίΡ 1και 
2 κα γίνονται δεκτά μόνο γνιςια προϊόντα. 

 Ωσ ιςοδφναμα προϊόντα *ΨΠΘΠΑ 3+ γίνονται 
δεκτά μόνο ανακαταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ DIN ι ιςοδφναμεσ και όπωσ 
αναλυτικά περιγράφονται ςτθν παράγραφο των 
Ειδικϊν Χαρακτθριςτικϊν του παρόντοσ. 

ΡΑΛ 

  

3 

Τα προςφερόμενα ιςοδφναμα ανακαταςκευαςμζνα 
προϊόντα κα είναι ελεφκερα πατεντϊν, δεν κα 
προςβάλουν κατοχυρωμζνα δικαιϊματα του 
καταςκευαςτι των original αναλωςίμων και θ 
κυκλοφορία τουσ κα είναι νόμιμθ εντόσ των ορίων των 
κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

ΡΑΛ 

  

4 

Θ παραγωγι, ςυςκευαςία και διακίνθςθ των υπό 
προμικεια αναλωςίμων κα πρζπει να γίνεται ςφμφωνα 
με τα προβλεπόμενα ςτθν εκνικι και ευρωπαϊκι 
νομοκεςία (Νόμοσ 2939/01, ΚΥΑ 181504/2016 κλπ.). 

ΡΑΛ 

  

5 

Οι καταςκευαςτζσ των προςφερόμενων αναλωςίμων 
κα πρζπει να διακζτουν: 
 Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ςφμφωνα με 

το ISO 9001 ι ιςοδφναμο, 
 Ριςτοποιθτικό Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 

ςφμφωνα με το πρότυπο EMAS ι ISO14001 ι 
ιςοδφναμο. 

Ψα αναφερόμενα πιςτοποιθτικά να προςκομιςτοφν με 
τθν Ψεχνικι Υροςφορά ι αν αυτό δεν καταςτεί 
δυνατόν υποχρεωτικά με τα δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου. 

ΡΑΛ 

  

6 

Οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ οφείλουν να 
διακζτουν Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 
ςφμφωνα με το ISO 9001 ι ιςοδφναμο, το οποίο 
δφναται να προςκομιςτεί με τθν Τεχνικι Ρροςφορά ι 
άλλωσ με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του 
προςωρινοφ αναδόχου (προαιρετικά, όχι επί ποινι 
αποκλειςμοφ). 

ΡΑΛ 

  

Β. ΕΛΔΛΞΑ έΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ 

1 

Τα ιςοδφναμα προϊόντα (ςυμβατά ι 
ανακαταςκευαςμζνα) κα πρζπει να περιζχουν χθμικό 
γραφίτθ.  Εάν το μθχάνθμα είναι αςφμβατο με τθ χριςθ 
χθμικοφ γραφίτθ, τότε ο χρθςιμοποιοφμενοσ γραφίτθσ 
κα πρζπει να είναι φιλικόσ προσ το περιβάλλον. 

ΡΑΛ 
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2 

Τα ανακαταςκευαςμζνα toners κα πρζπει να 
ανακαταςκευάηονται ςφμφωνα με το πρότυπο 
DIN33870 (tonercartridge) ι ιςοδφναμο και τα 
ανακαταςκευαςμζνα μελάνια ςφμφωνα με το πρότυπο 
DIN33871 ι ιςοδφναμο. 
Χχετικι βεβαίωςθ από Ανεξάρτθτο άορζα 
Υιςτοποίθςθσ προςκομίηεται με τθν Ψεχνικι 
Υροςφορά ι αν αυτό δεν καταςτεί δυνατόν 
υποχρεωτικά με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του 
προςωρινοφ αναδόχου . 
Τα προϊόντα να φζρουν ςχετικι ζνδειξθ ςτθ 
ςυςκευαςία τουσ. 

ΡΑΛ 

  

3 

Για όλα τα προςφερόμενα αναλϊςιμα κα δθλϊνεται ο 
αρικμόσ των εκτιμϊμενων ςελίδων εκτφπωςθσ 
ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ ISO/IEC19752:2017 και 
ISO/IEC19798:2017 για μονόχρωμο και ζγχρωμο toner 
αντίςτοιχα και ςφμφωνα με τθ μζκοδο 
ISO/IEC24711:2015 για μελάνι (inkjet). 
Τα ςυγκεκριμζνα πρότυπα πιςτοποιοφν τον αρικμό των 
ςελίδων που εκτυπϊνει ζνα αναλϊςιμο. 
Αν διαπιςτωκεί ότι ο αρικμόσ των εκτυπϊςεων είναι 
μικρότεροσ κατά 15%, ςε ςχζςθ με τισ προδιαγραφζσ, 
κα αντικαταςτακεί όλθ θ ποςότθτα του 
προςφερόμενου είδουσ. 

ΡΑΛ 

    

4 

Θ ποιότθτα εκτφπωςθσ του ιςοδφναμου (ςυμβατοφ ι 
ανακαταςκευαςμζνου) πρζπει να ςυμφωνεί με τισ 
προδιαγραφζσ του γνιςιου (original) υλικοφ του 
καταςκευαςτι. 

ΡΑΛ 

  

5 

Για τα ιςοδφναμα αναλϊςιμα προϊόντα να υπάρχει 
τουλάχιςτον μία φορά δυνατότθτα ανακαταςκευισ 
τουσ.   
Χχετικιβεβαίωςθ του καταςκευαςτι προςκομίηεται 
με τθν Ψεχνικι Υροςφορά ι αν αυτό δεν καταςτεί 
δυνατόν υποχρεωτικά με τα δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου. 

ΡΑΛ 

  

6 

Τα μελανοδοχεία των ανακαταςκευαςμζνων προϊόντων 
(inkjet και laser) να ζχουν χρθςιμοποιθκεί μόνο μία 
φορά. 
Χχετικι βεβαίωςθ του καταςκευαςτι προςκομίηεται 
με τθν Ψεχνικι Υροςφορά ι αν αυτό δεν καταςτεί 
δυνατόν υποχρεωτικά με τα δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου. 

ΡΑΛ 

  

7 

Εάν τα γνιςια αναλϊςιμα παρζχουν πλθροφορίεσ μζςω 
του μθχανιματοσ (π.χ. ποςοςτό αναλωςίμου που 
υπολείπεται, ειδοποίθςθ για χαμθλι ςτάκμθ κλπ.) οι 
ίδιεσ πλθροφορίεσ κα παρζχονται και από τα 
προςφερόμενα ιςοδφναμα προϊόντα. 

ΡΑΛ 

  

8 

Εάν το γνιςιο αναλϊςιμο φζρει κάλυμμα κεφαλισ ι 
ταινία αςφαλείασ ι αποςτάτθ μεταξφ blade και drum, 
τα οποία αφαιροφνται πριν τθ χριςθ, τα ίδια να φζρουν 
και τα προςφερόμενα ιςοδφναμα προϊόντα. 

ΡΑΛ 
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9 

Στα ανακαταςκευαςμζνα toners πρζπει όλα τα 
επιμζρουσ εξαρτιματα που είναι αντικαταςτάςιμα (π.χ. 
drum, blade, rollerchip, doctorbar, ταινίεσ αςφαλείασ) 
να είναι καινοφρια, εφάμιλλθσ ποιότθτασ με τα 
αυκεντικά. 

ΡΑΛ 

  

10 

Τα προςφερόμενα αναλϊςιμα κα ζχουν θμερομθνία 
λιξθσ τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια μετά τθν θμερομθνία 
παράδοςθσ. 
Εναλλακτικά, κα πρζπει να ζχουν θμερομθνία 
παραγωγισ ι ανακαταςκευισ το πολφ δφο (2) μινεσ 
πριν τθν θμερομθνία παράδοςθσ. 
Ψα ανωτζρω δεν απαιτοφνται για όςα original 
προϊόντα δεν λιγουν  ποτζ (lifetime) και κα 
αναφζρονται ρθτϊσ ςτθ Ψεχνικι Υροςφορά. 

ΡΑΛ 

  

Γ. ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ 

1 

Κάκε αναλϊςιμο κα είναι ςυςκευαςμζνο αεροςτεγϊσ 
(προςυςκευαςία).   
Κάκε προςυςκευαςμζνο αναλϊςιμο κα τοποκετείται 
εντόσ χάρτινθσ ςκλθρισ ςυςκευαςίασ (εξωτερικι 
ςυςκευαςία), ικανισ να ανταπεξζλκει χωρίσ να 
καταςτραφεί θ ίδια και το περιεχόμενό τθσ, ςε 
πανελλαδικι αποςτολι εντόσ ταχυδρομικϊν ςάκων. 

ΡΑΛ 

  

2 

Στθν εξωτερικι ςυςκευαςία κα αναγράφονται ςτθν 
Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα ευκρινϊσ: 
α) οι τφποι των ςυςκευϊν για τουσ οποίουσ 
προορίηονται, 
β) θ επωνυμία του καταςκευαςτι και το εμπορικό ςιμα 
(εάν υπάρχει), 
γ) θ θμερομθνία λιξθσ ι εναλλακτικά θ θμερομθνία 
παραγωγισ ι ανακαταςκευισ.  Δεν απαιτείται για όςα 
original προϊόντα δεν λιγουν ποτζ (lifetime) και 
αναφζρονται ρθτϊσ ςτθν Ψεχνικι Υροςφορά, 
δ) ο τφποσ του προςφερόμενου αναλωςίμου 
(ανακαταςκευαςμζνο-remanufactured κλπ.) 
ε) ζνδειξθ περί ανακαταςκευισ βάςει DIN33870 ςε 
περίπτωςθ ανακαταςκευαςμζνου. 

NAI 

  

Δ. ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ 

1 
Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των 
αναλωςίμων τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν από τθν 
θμερομθνία παραλαβισ τθσ προμικειασ. 

ΡΑΛ 

  

2 
Να παρζχεται εγγφθςθ άμεςθσ αντικατάςταςθσ 
ελαττωματικϊν προϊόντων. 

ΡΑΛ 
  

3 

Εφόςον κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ αποδειχτεί 
ελαττωματικό (κακι ποιότθτα ι παντελισ ζλλειψθ 
εκτφπωςθσ, ανομοιόμορφθ κατανομι, μθ αναγνϊριςθ 
του toner από το μθχάνθμα για το οποίο προορίηεται, 
μικρότεροσ αρικμόσ εκτυπϊςεων κλπ.) κα 
αντικαταςτακεί άμεςα με νζο άριςτθσ ποιότθτασ. 
Εφόςον, ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, αποδειχτοφν 
ελαττωματικά περιςςότερο από το 10% τθσ ποςότθτασ 
ενόσ ςυγκεκριμζνου κωδικοφ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να αντικαταςτιςει όλθ τθ ποςότθτα του ςυγκεκριμζνου 
κωδικοφ, εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν, 
χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ του φορζα. 

ΡΑΛ 
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4 

Αν προκλθκεί οποιαδιποτε δυςλειτουργία ι βλάβθ ςε 
μθχάνθμα τθσ ΑΔΚ, από τθν χριςθ των 
ανακαταςκευαςμζνων τεμαχίων και θ οποία κα 
πιςτοποιθκεί εγγράφωσ από τθν Υπθρεςία ι από 
εξειδικευμζνο φορζα ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων, ο 
Ανάδοχοσ αναλαμβάνει ι τθν αποκατάςταςθ τθσ 
βλάβθσ του μθχανιματοσ ι τθν αποηθμίωςθ τθσ 
χρζωςθσ του επιςκευαςτι με τιμολόγιο που κα τον 
βαρφνει απευκείασ. 

ΡΑΛ 

  

5 

Σε περίπτωςθ που προκλθκεί οποιαδιποτε βλάβθ ςε 
μθχάνθμα του φορζα εξαιτίασ τθσ χριςθσ ιςοδφναμων 
αναλωςίμων θ οποία και κα χαρακτθριςτεί ωσ μθ 
επιςκευάςιμθ (γεγονόσ που κα πιςτοποιθκεί από τθν 
καταςκευάςτρια εταιρεία του μθχανιματοσ ι από 
εξουςιοδοτθμζνο φορζα ςυντιρθςθσ των 
μθχανθμάτων), ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν πλιρθ 
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ του μθχανιματοσ και τθν 
αποηθμίωςθ τθσ χρζωςθσ για τθν επιςκευι ι τθν 
αντικατάςταςθ του μθχανιματοσ με άλλο μθχάνθμα 
ιςοδφναμων δυνατοτιτων. 
Ο χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε περιπτϊςεισ αναγγελίασ 
βλαβϊν δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ πζντε (5) 
εργάςιμεσ θμζρεσ. 

ΡΑΛ 

  

6 

Τα είδθ κα παραδίδονται ςε χρονικό διάςτθμα που 
ορίηεται ςτθν Ενότθτα Α.7 του Παραρτιματοσ Ι τθσ 
Διακιρυξθσ και ςτθ περίπτωςθ που παρατθρείται 
μεγάλθ κακυςτζρθςθ παράδοςθσ αυτι κα πρζπει να 
δικαιολογείται από  γενικζσ ι ειδικζσ υπαρκτζσ 
ςυνκικεσ ςτθν αγορά που δυςκολεφουν τθν παράδοςθ 
(π.χ. ανωτζρασ βίασ όπωσ COVID-19 κλπ.) 

ΡΑΛ 

  

7 

Τα ζξοδα αποςτολισ ειδϊν των ΨΠΘΠΑΨίΡ 1, 2 και 3 
*κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ζξοδο προκφψει κατά τθ 
διαδικαςία αποςτολισ και παράδοςθσ (π.χ. 
επιπρόςκετθσ αποςτολισ λόγω αντικατάςταςθσ 
ελαττωματικϊν ειδϊν+ βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

ΡΑΛ 

  

8 

Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται το δικαίωμα τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ περί αντικατάςταςθσ ειδϊν (π.χ. μελάνια-τόνερ 
κλπ. υλικά εκτφπωςθσ) με άλλα είδθ ιςόποςθσ αξίασ, ςε 
ειδικζσ περιπτϊςεισ όπωσ για παράδειγμα: 
 εάν αποςυρκεί ζνα μοντζλο εκτυπωτι λόγω 

αχρθςτίασ ι  
 εάν αγοραςτεί καινοφργιο/α μθχάνθμα/τα το/α 

οποίο/α κατά το ςτάδιο διενζργειασ του εν λόγω 
Διαγωνιςμοφ ιταν αδφνατο να προβλεφκεί/οφν ι 

 εάν τεκεί ςε επαναλειτουργία παλαιό μθχάνθμα 
τθσ ΑΔΚ μετά από επιςκευι του. 

ΡΑΛ 

  

9 

Οι ποςότθτεσ μποροφν να αυξομειωκοφν ανά είδοσ, 
ανάλογα τισ ανάγκεσ τθσ ΑΔΚ, χωρίσ ωςτόςο να 
ξεπεραςτεί θ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ του 
Αναδόχου. 

ΡΑΛ 
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10 

Ο Ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα αν είναι αντιπρόςωποσ ι όχι 
τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ, δθλϊνει ότι 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να βρει και να υποδείξει 
άλλθ εταιρία που κα αναλαμβάνει αντ’ αυτοφ τισ 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν ενότθτα 
Δ.ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ του παρόντοσ, ςε περίπτωςθ που πάψει να 
υφίςταται ωσ εταιρία. 

ΡΑΛ 

  

11 

Θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ δφναται μετά 
τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ να μειϊςει τισ 
ποςότθτεσ με αντίςτοιχθ μείωςθ του ποςοφ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν αυτό καταςτεί αναγκαίο (π.χ. 
μείωςθ των δομϊν τθσ ΑΔΚ). Για τισ αλλαγζσ αυτζσ 
κα προθγείται όςο το δυνατό πιο ζγκαιρθ ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ του Αναδόχου, τουλάχιςτον ζνα (1) 
μινα πριν. 

ΡΑΛ 

  

 
Ψόποσ, Θμερομθνία 

Για τον προςφζροντα 
 
 
 

Τπογραφι-φραγίδα 
(Ονοματεπϊνυμο Εκπροςϊπου) 
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άΩΟΟΣ ΧΩΠΠΣΦάίΧΘΧ - 2 

ΨΠΘΠΑ 4:  ΕΛΔΘ ΓΦΑάΛΞΘΧ ΩΟΘΧ  
για τισ ανάγκεσ των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξριτθσ 

για τοζτοσ 2022» 

ΧΨΣΛέΕΛΑ ΩΥΣήΘάΛΣΩ 

ΕΥίΡΩΠΛΑ  

ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ, Ψ.Ξ., ΥΣΟΘ ΕΔΦΑΧ 
 

ΨΘΟΕάίΡΣ/EMAIL  

Α.ά.Π. / ΔΣΩ  

ΡΣΠΛΠΣΧ ΕΞΥΦΣΧίΥΣΧ  

Α.Δ.Ψ.  (Ρόμιμου Εκπροςϊπου)  

Ωπεφκυνοσ Επικοινωνίασ  

 
16

Ο υπογράφων         (Όνομα-Επϊνυμο-Πατρϊνυμο-Α.Δ.Σ.)
17

με τθν ιδιότθτα του νόμιμου εκπροςϊπου και αναφορικά 
με τθν υπ’ αρίκμ. 158786 Διακθρυξθ του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ (κάτω των ορίων), για τθν 
«Υρομικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν ι ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, ειδϊν γραφικισ φλθσ και 
φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Ξριτθσ για το ζτοσ 2022», όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν με αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022  Διακιρυξθ, 
υποβάλλω τθν παρακάτω προςφορά και δθλϊνω τθν πλιρθ αποδοχι (χωρίσ όρουσ και αιρζςεισ)  και ςυμμόρφωςθ 
με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ γενικζσ απαιτιςεισ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ, όπωσ προςδιορίηονται 
παρακάτω αλλά και ςτο Παράρτθμα Ι τθσ ανωτζρω Διακιρυξθσ: 

Α/Α έΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΑΥΑΛΨΘΧΘ 
ΑΥΑΡΨΘΧΘ 

ΩΥΣήΘάΛΣΩ 
ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

Α. ΓΕΡΛΞΑ έΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ 

1 

Τα είδθ γραφικισ φλθσ πρζπει να είναι άριςτθσ 
ποιότθτασ και οι πρϊτεσ φλεσ, αλλά και οι ουςίεσ ςτο 
ςφνολό τουσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν 
καταςκευι τουσ, κα πρζπει να ςυμφωνοφν απόλυτα με 
τισ απαιτιςεισ τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ. 

ΡΑΛ 

    

2 

Θα πρζπει να πλθροφνται οι απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ 
περί γενικισ αςφάλειασ των προϊόντων, ςφμφωνα με 
τθν Οδθγία 2001/95/ΕΚ και τον Κανονιςμό (ΕΚ) 
αρικ.1907/2006 (REACH) ι άλλθ ειδικότερθ νομοκεςία, 
που διζπει τθν αςφάλεια ςυγκεκριμζνων προϊόντων. 

ΡΑΛ 

  

3 

Τα είδθ τθσ γραφικισ φλθσ κα πρζπει κατά τθν 
παραλαβι τουσ να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ, να 
μθν είναι παραμορφωμζνα ι ςπαςμζνα και να μθν 
παρουςιάηουν ενδείξεισ προθγοφμενθσ χριςθσ (να 
είναι αμεταχείριςτα). 

ΡΑΛ 

  

                                                           
16Το παρόν επζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ. 
17Ρροςαρμόηεται κατά περίπτωςθ: 1)  Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου: «Ο υπογράφων (Όνομα- Επϊνυμο- Πατρϊνυμο-Α.Δ.Σ.) και  αναφορικά 
με τθν υπ’ αρίκμ. 158786 και με αρικμ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 Διακθρυξθ του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ (κάτω των ορίων), για τθν 
«Ρρομικεια αναλωςίμων………»,  2) Σε περίπτωςθ ζνωςθσ κλπ.: «Οι υπογράφοντεσ  1. (Όνομα- Επϊνυμο- Πατρϊνυμο-Α.Δ.Σ.), 2. (.), 3. (.) *…+  με 
τθν ιδιότθτα μασ ωσ νόμιμων εκπροςϊπων των νομικϊν προςϊπων: 1. (Επωνυμία και νομικι μορφι, ζδρα, ΑΦ.Μ.- Δ.Ο.Τ.), 2. (.), 3. (.) *…+, που 
δυνάμει του από *….+ ςυμφωνθτικοφ ςυνζςτθςαν ζνωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό για τθν «Ρρομικεια 
αναλωςίμων………»,  όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν με (ΑΔΑΜ: ………………………………) Διακιρυξθσ, υποβάλλουμε τθν παρακάτω προςφορά: *…+» 
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4 
Για ζναν (1) χρόνο από τθν θμερομθνία παραλαβι τουσ 
δεν κα υπάρχει οποιαδιποτε αλλοίωςθ ςτο ποιοτικό 
επίπεδο των προσ προμικεια ειδϊν. 

ΡΑΛ 

  

5 

Οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ οφείλουν να 
διακζτουν Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 
ςφμφωνα με το ISO 9001 ι ιςοδφναμο, το οποίο 
δφναται να προςκομιςτεί με τθν Τεχνικι Ρροςφορά ι 
άλλωσ με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του 
προςωρινοφ αναδόχου (προαιρετικά, όχι επί ποινι 
αποκλειςμοφ). 

ΡΑΛ 

  

Β. ΕΛΔΛΞΑ έΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ 

1 

Το ςτυλό διαρκείασ πρζπει να ζχει αδιάβροχθ γραφι 
μακράσ διάρκειασ, χωρίσ διακοπζσ και κθλίδεσ, με 
μελάνι που ςτεγνϊνει γριγορα χωρίσ να αφινει 
μουντηοφρεσ. 
Θ μφτθ να είναι πάχουσ 0,5mm και δεν πρζπει να 
χαράηει το χαρτί. 
Το ςτυλό πρζπει να διακζτει αεριηόμενο καπάκι 
αςφαλείασ για να μθ ςτεγνϊνει το μελάνι. 

ΡΑΛ 

  

2 

Το υγρό διορκωτικό, χρϊματοσ άςπρου, να διατίκεται 
ςε πλαςτικό φιαλίδιο με πλαςτικό καπάκι, ςτο οποίο 
υπάρχει ενςωματωμζνο βουρτςάκι. Μζςα ςτο φιαλίδιο 
να υπάρχει μπίλια ανάμειξθσ του υγροφ.  
Ρρζπει να ςτεγνϊνει αμζςωσ και το περιεχόμενο υγρό 
να είναι 20ml.  
Να είναι κατάλλθλο για διορκϊςεισ μικρισ και μεγάλθσ 
επιφάνειασ 
Να διακζτει άριςτθ επικαλυπτικότθτα. 
Να προςφζρεται ςετ με το διαλυτικό. 

ΡΑΛ 

  

3 

Θ κόλλα stick κα πρζπει να διακζτει καπάκι αςφαλείασ 
για να μθ ςτεγνϊνει, να απλϊνει εφκολα, να ςτεγνϊνει 
γριγορα, να ζχει μεγάλθ διάρκεια και να προςφζρει 
μόνιμο αποτζλεςμα χωρίσ να αφινει ίχνθ. 
Το περιεχόμενο τθσ κόλλασ να είναι 10gr. 

ΡΑΛ 

    

Γ. ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ 

1 

Θ γραφικι φλθ κα τοποκετείται ανά είδοσ ςε 
κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ (προςυςκευαςίεσ), οι οποίεσ 
κα πρζπει να είναι καινοφριεσ, κλειςτζσ και 
ςφραγιςμζνεσ.  Δε κα πρζπει να είναι ςκιςμζνεσ και να 
παρουςιάηουν ίχνθ παραβίαςθσ. 

ΡΑΛ 

  

2 
Οι προςυςκευαςίεσ κα παραδίδονται ςε χαρτοκιβϊτια 
(δευτερογενισ ςυςκευαςία) κατάλλθλου βάρουσ και 
αντοχισ για παλετοποίθςθ. 

NAI 

  

Δ. ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ 

1 

Τα είδθ κα παραδίδονται ςε χρονικό διάςτθμα που 
ορίηεται ςτθν Ενότθτα Α.7 του Παραρτιματοσ Ι τθσ 
Διακιρυξθσ και ςτθ περίπτωςθ που παρατθρείται 
μεγάλθ κακυςτζρθςθ παράδοςθσ αυτι κα πρζπει να 
δικαιολογείται από  γενικζσ ι ειδικζσ υπαρκτζσ 
ςυνκικεσ ςτθν αγορά που δυςκολεφουν τθν παράδοςθ 
(π.χ. ανωτζρασ βίασ όπωσ COVID-19 κλπ.). 

ΡΑΛ 
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2 

Εφόςον κάποιο από τα παραδοκζντα είδθ γραφικισ 
φλθσ αποδειχτεί ελαττωματικό κα αντικαταςτακεί εντόσ 
πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν με νζο. Το εν λόγω 
χρονικό όριο δφναται να παρατακεί, ςε ςυνεννόθςθ με 
το Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ και 
Κρατικϊν Οχθμάτων τθσ ΑΔΚ,  για λόγουσ ανωτζρασ 
βίασ (π.χ. COVID-19). 

ΡΑΛ 

  

3 

Εφόςον αποδειχτοφν  ελαττωματικά περιςςότερο από 
το 10% τθσ ποςότθτασ ενόσ ςυγκεκριμζνου είδουσ, (π.χ. 
φάκελα που ςχίηονται εφκολα κατά τθν αρχειοκζτθςθ, 
μπλάνκο που μετά από ςφντομθ χριςθ ξεραίνονται ι 
ςπάνε, ςτυλό διαρκείασ που δεν γράφουν ευκρινϊσ 
κλπ.) ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει όλθ 
τθ ποςότθτα εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν 
θμερϊν, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. Το εν λόγω χρονικό όριο δφναται 
να παρατακεί, ςε ςυνεννόθςθ με το Τμιμα 
Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ και Κρατικϊν 
Οχθμάτων τθσ ΑΔΚ,  για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (π.χ. 
COVID-19). 

ΡΑΛ 

  

4 

Τα ζξοδα αποςτολισ ειδϊν του ΨΠΘΠΑΨΣΧ 4 *κακϊσ 
και οποιοδιποτε άλλο ζξοδο προκφψει κατά τθ 
διαδικαςία αποςτολισ και παράδοςθσ (π.χ. 
επιπρόςκετθσ αποςτολισ λόγω αντικατάςταςθσ 
ελαττωματικϊν ειδϊν+ βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

ΡΑΛ 

  

5 

Οι ποςότθτεσ μποροφν να αυξομειωκοφν ανά είδοσ, 
ανάλογα τισ ανάγκεσ τθσ ΑΔΚ, χωρίσ ωςτόςο να 
ξεπεραςτεί θ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ του 
Αναδόχου. 

ΡΑΛ 

  

6 

Θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ δφναται μετά τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ να μειϊςει τισ ποςότθτεσ με 
αντίςτοιχθ μείωςθ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ εάν αυτό 
καταςτεί αναγκαίο (π.χ. μείωςθ των δομϊν τθσ ΑΔΚ). 
Για τισ αλλαγζσ αυτζσ κα προθγείται όςο το δυνατό πιο 
ζγκαιρθ ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Αναδόχου, 
τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν. 

ΡΑΛ 

  

 
Ψόποσ, Θμερομθνία 

Για τον προςφζροντα 
 
 
 

Τπογραφι-φραγίδα 
(Ονοματεπϊνυμο Εκπροςϊπου) 
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άΩΟΟΣ ΧΩΠΠΣΦάίΧΘΧ - 3 

ΨΠΘΠΑ 5 : άίΨΣΑΡΨΛΓΦΑάΛΞΣ έΑΦΨΛ 
για τισ ανάγκεσ των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξριτθσ  

για τοζτοσ 2022» 

ΧΨΣΛέΕΛΑ ΩΥΣήΘάΛΣΩ 

ΕΥίΡΩΠΛΑ 
 

ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ, Ψ.Ξ., ΥΣΟΘ ΕΔΦΑΧ 
 

ΨΘΟΕάίΡΣ/EMAIL 
 

Α.ά.Π. / ΔΣΩ  

ΡΣΠΛΠΣΧ ΕΞΥΦΣΧίΥΣΧ  

Α.Δ.Ψ.  (Ρόμιμου Εκπροςϊπου)  

Ωπεφκυνοσ Επικοινωνίασ  

 
18Ο υπογράφων         (Όνομα-Επϊνυμο-Πατρϊνυμο-Α.Δ.Σ.)19με τθν ιδιότθτα του νόμιμου εκπροςϊπου και 
αναφορικά με τθν υπ’ αρίκμ. 158786 Διακθρυξθ του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ (κάτω των 
ορίων),  για τθν «Υρομικεια αναλωςίμων ειδϊν (αυκεντικϊν ι ιςοδφναμων) εκτφπωςθσ, ειδϊν 
γραφικισ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των οργανικϊν μονάδων 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξριτθσ για το ζτοσ 2022», όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν με αρ. πρωτ. 
οίκ. 1687/20-04-2022 Διακιρυξθ, υποβάλλω τθν παρακάτω προςφορά και δθλϊνω τθν πλιρθ αποδοχι 
(χωρίσ όρουσ και αιρζςεισ) και ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ γενικζσ απαιτιςεισ τθσ 
υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ, όπωσ προςδιορίηονται παρακάτω αλλά και ςτο Παράρτθμα Ι τθσ ανωτζρω 
Διακιρυξθσ: 
 

Α/Α έΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΑΥΑΛΨΘΧΘ 
ΑΥΑΡΨΘΧΘ 

ΩΥΣήΘάΛΣΩ 
ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

Α. ΓΕΡΛΞΑ έΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ 

1 

Τα φωτοαντιγραφικά χαρτιά Α4 και Α3 κα πρζπει να 
είναι κατάλλθλα για όλουσ τουσ τφπουσ των 
φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων, εκτυπωτϊν (Laser 
και Inkjet) και fax (ςυςκευζσ τθλεομοιοτυπίασ). 

ΡΑΛ 

    

2 
Τα φωτοαντιγραφικά χαρτιά Α4 και Α3 κα πρζπει να 
είναι κατάλλθλα για τθν απευκείασ φωτοαντιγραφι του 
πρωτοτφπου και από τισ δφο όψεισ του. 

ΡΑΛ 

  

3 

Τα φωτοαντιγραφικά χαρτιά Α4 και Α3 δεν πρζπει να 
επθρεάηονται από το μεγάλο χρονικό διάςτθμα 
αποκικευςθσ, κάτω από τισ ςυνικεισ κλιματολογικζσ 
ςυνκικεσ. 

ΡΑΛ 

  

                                                           
18Το παρόν επζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ. 
19Ρροςαρμόηεται κατά περίπτωςθ: 1)  Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου: «Ο υπογράφων (Όνομα- Επϊνυμο- Πατρϊνυμο-Α.Δ.Σ.) και αναφορικά με 
τθν υπ’ αρίκμ. 158786 και με αρικμ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022,  Διακθρυξθ του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ (κάτω των ορίων), για τθν 
«Ρρομικεια αναλωςίμων……», 2) Σε περίπτωςθ ζνωςθσ κλπ.: «Οι υπογράφοντεσ  1. (Όνομα- Επϊνυμο- Πατρϊνυμο-Α.Δ.Σ.), 2. (.), 3. (.) *…+  με τθν 
ιδιότθτα μασ ωσ νόμιμων εκπροςϊπων των νομικϊν προςϊπων: 1. (Επωνυμία και νομικι μορφι, ζδρα, ΑΦ.Μ.- Δ.Ο.Τ.), 2. (.), 3. (.) *…+, που 
δυνάμει του από *….+ ςυμφωνθτικοφ ςυνζςτθςαν ζνωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό για τθν «Ρρομικεια 
αναλωςίμων……»,  όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν με (ΑΔΑΜ: ………………………………) Διακιρυξθσ, υποβάλλουμε τθν παρακάτω προςφορά: *…+» 
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Οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ οφείλουν να 
διακζτουν Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 
ςφμφωνα με το ISO 9001 ι ιςοδφναμο, το οποίο 
δφναται να προςκομιςτεί με τθν Τεχνικι Ρροςφορά ι 
άλλωσ με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του 
προςωρινοφ αναδόχου (προαιρετικά, όχι επί ποινι 
αποκλειςμοφ). 

ΡΑΛ 

  

Β. ΕΛΔΛΞΑ έΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ 

1 

Διαςτάςεισ (EN 20216): 
α. To φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 κα ζχει διαςτάςεισ 
21,0cmx 29,7cm 
β. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 κα ζχει διαςτάςεισ 
29,7cmx 42,0cm 

ΡΑΛ 

  

2 Ανκεκτικότθτα ςευγραςία:  ζωσ 65% ΡΑΛ   

3 Μάηα : 80 gr/m
2
 ± 4%  ΡΑΛ     

4 Ράχοσ – Ρυκνότθτα: 100 μΜ  +/- 4% ΡΑΛ   

5 
Επιφάνεια: Ματ επεξεργαςμζνθ, χωρίσ κθλίδεσ, 
ςτίγματα ι ραβδϊςεισ 

ΡΑΛ 
    

6 Σφςταςθ: Από χθμικό πολτό ΡΑΛ   

7 Χρϊμα: Λευκό ΡΑΛ   

8 Λευκότθτα: Άνωτου 90% ΡΑΛ   

9 Αδιαφάνεια:  Άνωτου 90% ΡΑΛ   

10 
Κοπι: Εντελϊσ λεία, άριςτθ από πλευράσ ποιότθτασ 
ακμϊν.  Νερά χάρτου παράλλθλα προσ τθν μεγαλφτερθ 
διάςταςθ 

ΡΑΛ 

  

11 
Επιφάνεια πλευρϊν:  τζλεια χωρίσ υπολείμματα κοπισ 
(ξεφτίςματα) 

ΡΑΛ 
  

12 
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3 κα πρζπει να 
περνά από το μθχάνθμα χωρίσ να αφινει χνοφδι. 

ΡΑΛ 
  

13 

Το χαρτί πρζπει να είναι φτιαγμζνο από 
100%ανακτθμζνεσ ίνεσ χαρτιοφ. Οι ανακτθμζνεσ 
ίνεσχαρτιοφ περιλαμβάνουν ανακυκλωμζνεσ 
ίνεσμετά από τθν κατανάλωςθ ι / 
καιανακυκλωμζνεσ ίνεσ πριν από τθν 
κατανάλωςθαπό χαρτοβιομθχανίεσ, επίςθσ 
γνωςτζσ ωσαποκόμματα χαρτοποίθςθσ. Οι 
ανακυκλωμζνεσ 
ίνεσ μετά από τθν κατανάλωςθ είναι δυνατόννα 
προζρχονται από καταναλωτζσ, 
γραφεία,τυπογραφεία, βιβλιοδετεία, ι 
παρεμφερι. Πλα τα προϊόντα που φζρουν 
οποιοδιποτεοικολογικό ςιμα τφπου I, όπωσ το 
οικολογικόςιμα τθσ ΕΕ, μποροφν να χρθςιμεφςουν 
ωσαποδεικτικό μζςο εφόςον προςδιορίηεται ότι το 
χαρτί είναι φτιαγμζνο από 100% ανακτθμζνεσ 
ίνεσχαρτιοφ. 
Γίνεται επίςθσ δεκτό κάκε άλλο 
κατάλλθλοαποδεικτικό μζςο, όπωσ τεχνικόσ 
φάκελοσ τουκαταςκευαςτι ι πρακτικό δοκιμϊν 
απόαναγνωριςμζνο οργανιςμό. 

ΡΑΛ 
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14 

Το χαρτί πρζπει να είναι τουλάχιςτον ECF,χωρίσ 
χλϊριο ςτο αρχικό ςτάδιο 
(ElementalChlorineFree). 
Χαρτί TCF χωρίσ χλϊριο (TotalChlorineFree)και 
χαρτί PCF επεξεργαςμζνο χωρίσ 
χλϊριο(ProcessedChlorine Free) γίνονται επίςθσ 
δεκτά. Πλα τα προϊόντα που φζρουν το οικολογικό 
ςιματθσ ΕΕ κεωρείται ότι ςυμμορφϊνονται. Άλλα 
εκνικά οικολογικά ςιματα τφπου I 
πουικανοποιοφν το ανωτζρω κριτιριο  
μποροφν,επίςθσ, να γίνουν δεκτά.Γίνεται επίςθσ 
δεκτό κάκε άλλο κατάλλθλοαποδεικτικό μζςο, 
όπωσ τεχνικόσ φάκελοσ τουκαταςκευαςτι ι 
πρακτικό δοκιμϊν απόαναγνωριςμζνο οργανιςμό. 

ΡΑΛ 

  

Γ. ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ 

1 

Τα φωτοαντιγραφικά χαρτιά Α4 και Α3 κα πρζπει να 
είναι ςυςκευαςμζνα ςε δεςμίδεσ των 500 φφλλων 
ακριβϊσ.  
Οι δεςμίδεσ δεν πρζπει να περιζχουν ςκιςμζνα, 
τςαλακωμζνα ι ελαττωματικά φφλλα (φφλλα άλλων 
διαςτάςεων ι άλλθσ κατθγορίασ χαρτιοφ). 
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να 
αντικαταςτιςει τισ δεςμίδεσ που κα βρεκοφν με 
ελαττωματικι καταςκευι κατά τθν παραλαβι ι το 
ςτάδιο τθσ χρθςιμοποίθςθσ. 

ΡΑΛ 

  

2 

Οι δεςμίδεσ πρζπει να είναι περιτυλιγμζνεσ με 
αδιάβροχο υλικό (πλαςτικοποιθμζνο ι κερωμζνο χαρτί, 
εξωτερικά ι εςωτερικά), για τθν προφφλαξθ του 
φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ από τθν υγραςία του 
περιβάλλοντοσ και ςυςκευαςμζνεσ ςε χαρτοκιβϊτιο, το 
οποίο κα περιζχει πζντε (5) από αυτζσ. 

NAI 

  

Δ. ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ 

1 

Τα είδθ κα παραδίδονται ςε χρονικό διάςτθμα που 
ορίηεται ςτθν Ενότθτα Α.7 του Παραρτιματοσ I τθσ 
Διακιρυξθσ και ςτθ περίπτωςθ που παρατθρείται 
μεγάλθ κακυςτζρθςθ παράδοςθσ, αυτι κα πρζπει να 
δικαιολογείται από  γενικζσ ι ειδικζσ υπαρκτζσ 
ςυνκικεσ ςτθν αγορά που δυςκολεφουν τθν παράδοςθ 
(π.χ. ανωτζρασ βίασ όπωσ COVID-19 κλπ.). 

NAI 

  

2 

Εφόςον κάποιο από τα παραδοκζντα χαρτιά (Α4 και Α3) 
αποδειχτεί ελαττωματικό κα αντικαταςτακεί εντόσ 
πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν με νζο. Το εν λόγω 
χρονικό όριο των θμερϊν δφναται να παρατακεί, ςε 
ςυνεννόθςθ με το Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ 
Υλικοφ και Κρατικϊν Οχθμάτων τθσ ΑΔΚ,  για λόγουσ 
ανωτζρασ βίασ (π.χ. COVID-19). 
Εφόςον αποδειχτοφν  ελαττωματικά περιςςότερο από 
το 10% τθσ ποςότθτασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρτίδασ κα 
αντικαταςτακεί όλθ θ ποςότθτα, εντόσ τριάντα (30) 
θμερολογιακϊν θμερϊν) χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

ΡΑΛ 

  





 

106 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΓΑΦΙΚΘΣ ΥΛΘΣ 2022 Α.Δ.Κ. 

3 

Τα ζξοδα αποςτολισ των ειδϊν του ΨΠΘΠΑΨΣΧ 5 
*κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ζξοδο προκφψει κατά τθ 
διαδικαςία αποςτολισ και παράδοςθσ (π.χ. 
επιπρόςκετθσ αποςτολισ λόγω αντικατάςταςθσ 
ελαττωματικϊν ειδϊν+ βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

ΡΑΛ 

  

4 

Οι ποςότθτεσ μποροφν να αυξομειωκοφν ανά είδοσ, 
ανάλογα τισ ανάγκεσ τθσ ΑΔΚ, χωρίσ ωςτόςο να 
ξεπεραςτεί θ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ του 
Αναδόχου. 

ΡΑΛ 

  

5 

Θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ δφναται μετά τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ να μειϊςει τισ ποςότθτεσ με 
αντίςτοιχθ μείωςθ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ εάν αυτό 
καταςτεί αναγκαίο (π.χ. μείωςθ των δομϊν τθσ ΑΔΚ). 
Για τισ αλλαγζσ αυτζσ κα προθγείται όςο το δυνατό πιο 
ζγκαιρθ ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Αναδόχου, 
τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν. 

ΡΑΛ 

  

 
Ψόποσ, Θμερομθνία 

Για τον προςφζροντα 
 
 
 

Τπογραφι-φραγίδα 
(Ονοματεπϊνυμο Εκπροςϊπου) 
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ΕΥΕΘΓΘΧΕΛΧ – ΣΔΘΓΛΕΧ ΧΩΠΥΟΘΦίΧΘΧ ΥΛΡΑΞίΡ ΧΩΠΠΣΦάίΧΘΧ: 

1. Στιλθ  «ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ»:  Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ, όπωσ ορίηονται και ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ για κάκε Τμιμα χωριςτά, 
για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

2. Στιλθ  «ΑΠΑΙΣΗΗ»: Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΡΑΛ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ 
προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον προςφζροντα.  

3. Στιλθ  «ΑΠΑΝΣΗΗ»: Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ςθμειϊνεται υποχρεωτικά θ απάντθςθ του προςφζροντα που κα ζχει 
τθν ζνδειξθ «ΝΑΙ» εάν από τθν προςφορά πλθροφται θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι ι αναλαμβάνεται θ ςυγκεκριμζνθ 
υποχρζωςθ ι τθν ζνδειξθ «ΟΧΙ» ςε αντίκετθ περίπτωςθ. 

4. Στιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»: Τα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ κα ζχουν ςυμπλθρωκεί (όχι επί ποινι αποκλειςμοφ),  κατά 
περίπτωςθ και όπου κρίνεται απαραίτθτο, από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα, με παραπομπζσ ςε ςελίδεσ τθσ 
ζντυπθσ τεχνικισ προςφοράσ ι των προςκομιηόμενων τεχνικϊν εγχειριδίων ι παραπομπζσ ςε ςχετικά πιςτοποιθτικά 
καταςκευαςτϊν ι δθλϊςεισ αυτϊν ι άλλα ςτοιχεία που απαιτοφνται από τθ ςτιλθ «ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ».  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – ρέδην ύκβαζεο (απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο) 

ΑΝΘΚΕΙ ΣΤΘΝ ΥΡ’ ΑΙΘΜ. ΡΩΤ. οίκ. 1687/20-04-2022 ΔΙΑΚΘΥΞΘ 

Δθμόςια Χφμβαςθ προμικειασ………………………………. (ςυμπλθρϊνεται βάςει προςφοράσ)……………. για 
τθν κάλυψθ των αναγκϊν τ………………….(ςυμπλθρϊνεται ανάλογα με το ΨΠΘΠΑ/ΨΠΘΠΑΨΑ τθσ 
Χφμβαςθσ)……………. τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξριτθ, για τα ζτοσ 2022. 
 
Στο Θράκλειο ςιμερα ..... - ... - ……, ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:  
1. Θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ (ΑΡ.Δ.Κ.) με Α.Φ.Μ. 090306519, Δ.Ο.Υ. Θρακλείου, νομίμωσ 
εκπροςωποφμενθ από τθν κα. Κοηυράκθ Μαρία, Συντονίςτρια τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ, 
εφεξισ καλοφμενθ «Ανακζτουςα Αρχι» και 
2. ..................................., ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «.................................» 
που εδρεφει ςτθν .....(ςτοιχεία διεφκυνςθσ, επικοινωνίασ).........με Α.Φ.Μ.: .......................... & Δ.Ο.Υ.: 
......................, εφεξισ καλοφμενοσ «Ανάδοχοσ», 
Μετά: 
1.Τθν αρ. πρωτ. οικ.___/20-04-2022 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ:......... και 
ΑΔΑΜ:........) με τροποποίθςθ των όρων, 
2.Τθν αρ. πρωτ...................... (ΑΔΑ:........και ΑΔΑΜ:........) Απόφαςθ ζγκριςθσ πρακτικοφ τθσ επιτροπισ 
διενζργειασ διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του εν λόγω διαγωνιςμοφ και κατακφρωςθσ των 
αποτελεςμάτων ςτθν.........(επωνυμία αναδόχου)................... 
3.Τθ με θμερομθνία.................εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ φψουσ (.....................αρικμθτικϊσ και 
ολογράφωσ.............................). 
4. Το με αρ. πρωτ. 535/08-02-2022 Ρρωτογενζσ Αίτθμα *ΑΔΑΜ: 22REQ010030030 2022-02-09+ τθσ 
Συντονίςτριασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ. 

5. Τθν με αρικ. πρωτ.: 625/16-02-2022 *ΑΔΑΜ: 22REQ010070926 2022-02-17, ΑΔΑ: ΨΒ6ΞΟ1Θ-ΔΚΕ+ 
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ (με α/α 18959 καταχϊριςθσ ςτο Βιβλίο 
Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ υπθρεςίασ μασ), Ε.Φ.1906/101.0000000, Α.Λ.Ε. 2410201001. 

6. Τθν με αρικ. πρωτ. οίκ.: 718/15-02-2022 *ΑΔΑΜ: 22REQ010071246 2022-02-17, ΑΔΑ: ΨΘΗ1Ο1Θ-ΥΟ0+ 
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ (με α/α 18962 καταχϊριςθσ ςτο Βιβλίο 
Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ υπθρεςίασ μασ), Ε.Φ.1906/501.0000000, Α.Λ.Ε. 2410201001. 

7. Τθν με αρικ. πρωτ. οίκ.: 719/15-02-2022 *ΑΔΑΜ: 22REQ010071052 2022-02-17, ΑΔΑ: 6ΗΡΟ1Θ-ΧΔΘ+ 
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ (με α/α 18963 καταχϊριςθσ ςτο Βιβλίο 
Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ υπθρεςίασ μασ), Ε.Φ.1906/999.0100000, Α.Λ.Ε. 2410201001. 

8. Τθν με αρικ. πρωτ. οίκ.: 720/15-02-2022 *ΑΔΑΜ: 22REQ010071342 2022-02-17, ΑΔΑ: 6Χ27Ο1Θ-Ξ21+ 
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ (με α/α 18961 καταχϊριςθσ ςτο Βιβλίο 
Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ υπθρεςίασ μασ), Ε.Φ.1906/999.0200000, Α.Λ.Ε. 2410201001. 

9. Τθν με αρικ. πρωτ. οίκ.: 721/15-02-2022 *ΑΔΑΜ: 22REQ010071442 2022-02-17, ΑΔΑ: Ψ3ΨΨΟ1Θ-2ΛΔ+ 
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ (με α/α 18960 καταχϊριςθσ ςτο Βιβλίο 
Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ υπθρεςίασ μασ), Ε.Φ.1906/999.0300000, Α.Λ.Ε. 2410201001. 

 
Συμφωνοφν, ςυνομολογοφν και κάνουν αμοιβαίωσ αποδεκτά τα ακόλουκα: 

ΣΦΣΛ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Άρκρο 1ο 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 
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Ρρομικεια ειδϊν………………….*ςυμπλθρϊνεται βάςει του(των) κατακυρωκζντοσ(ων) 
Τμιματοσ(ων)…………………….., για τισ ανάγκεσ των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Κριτθσ για το ζτοσ 2022 

CPV (Common Procurement Vocabulary) Υεριγραφι αντικειμζνου 

30192110-5 Μελάνια 

30192700-8 Γραφικι Φλθ 

30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 

 

Άρκρο 2ο 
Είδθ – Υοςότθτεσ – Ψιμζσ 

(ςυμπλθρϊνεται βάςει τθσ προςφοράσ του Αναδόχου) 
*Ραρατίκεται ΡΙΝΑΚΑΣ (ι ΡΙΝΑΚΕΣ) ο οποίοσ περιλαμβάνει τα(α) Τμιμα(τα) που κατακυρϊκθκε(αν) ςτον 
Ανάδοχο (είδθ – ποςότθτεσ – τιμζσ)+. 

Άρκρο 3ο 
Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ - Απαιτιςεισ 

(ςυμπλθρϊνεται βάςει τθσ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ Ενότθτασ Α.3 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ). 
Τα προσ προμικεια αγακά, που αναφζρονται ςτο Άρκρο 2ο του παρόντοσ, κα είναι 
καινοφρια,αμεταχείριςτα και ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου θ οποία καλφπτει τουσ 
όρουσ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ-Απαιτιςεισ τθσ με αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 Διακιρυξθσ οι 
οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 4ο 
Ψόποσ, έρόνοσ και Ψρόποσ Υαράδοςθσ 

Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα διενεργείται τμθματικά, φςτερα από ςχετικι 
ζγγραφθπαραγγελία του Υπεφκυνου Διαχείριςθσ Υλικοφ (ι άλλου αρμόδιου υπαλλιλου) του 
ΤμιματοσΡρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ και Κρατικϊν Οχθμάτων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ 
ΑποκεντρωμζνθσΔιοίκθςθσ Κριτθσ προσ τον Ανάδοχο, διότι δεν υπάρχει επαρκισ αποκθκευτικόσ χϊροσ. Θ 
παραγγελία καδιενεργείται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και θ λιψθ τθσ κα επιβεβαιϊνεται από τον 
Ανάδοχο. 

*Θ ακριβισ διαδικαςία (ςθμεία παράδοςθσ, χρόνοσ και τρόποσ παράδοςθσ) κα προςαρμοςτοφν και κα 
αποτυπωκοφν ςτο κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αναλόγωσ, βάςει του(ων) Τμιματοσ(ων) που 
κατακυρϊκθκε(αν) ςτον Ανάδοχο+. 

 Πλεσ οι παραδόςεισ των υπό προμικεια ειδϊν όλων των Τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργοφνται 
με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθ λιψθ τθσ 
παραγγελίασ από τον Ανάδοχο. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν οργανικι 
μονάδα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ για τθν οποία προβλζπεται θ παράδοςθ του 
αντικειμζνου του Τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ (μόνο ςτθ περίπτωςθ του Τμιματοσ 5-Χαρτί) και τθν 
αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τα υπό προμικεια 
είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.  

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκεφεται ζγκαιρα τα 
υλικά και να παίρνει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ 
υποχρεϊςεισ του. Για τυχόν κακυςτεριςεισ ςτισ παραδόςεισ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει 
τθν Υπθρεςία, ιτοι τον Υπεφκυνο Διαχείριςθσ Υλικοφ του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ 
και Κρατικϊν Οχθμάτων (κ. Στυλιανόσ Χρθςτάκθσ, email: s.xristakis@apdkritis.gov.gr, τθλ.επικ.: 
2810278473) ι εν απουςία αυτοφ άλλον αρμόδιο υπάλλθλο του Τμιματοσ. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 206 που αφορά ςτον χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν 
και του άρκρου 207 που αφορά ςτισ κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ του ν. 4412/2016, 
όπωσ ιςχφει. 
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Άρκρο 5ο 
Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ 

Θ τμθματικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν, θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, 
κακϊσκαι θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνει από τισ 
αρμόδιεσ Επιτροπζσ Υαραλαβισ, που ζχουν οριςτεί με τθναρ.πρωτ. 315/27-01-2022 *ΑΔΑ: Ψ061Ο1Θ-
ΤΜΒ+ απόφαςθ τθσ Συντονίςτριασ τθσ ΑΔΚ περί ςυγκρότθςθσ επιτροπϊν όπωσ ιςχφει, για τισ ανάγκεσ των 
Υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ ζτουσ 2022. 

Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και μπορεί 
ναπαραςτεί και ο Ανάδοχοσ, εφόςον το επικυμεί. Το τυχόν κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει 
τονΑνάδοχο. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι παραλαβισ μπορεί: 
α. να παραλάβει το ςυμβατικό αντικείμενο ι 
β. να παραλάβει το ςυμβατικό αντικείμενο με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ 
τεχνικζσπροδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 208 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει) ι 
γ. να απορρίψει το ςυμβατικό αντικείμενο (άρκρο 213 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει). 
Θ Επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ, ςυντάςςει πρωτόκολλα 
(οριςτικισπαραλαβισ - παραλαβισ των υπό προμικεια ειδϊν με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υπό 
προμικειαειδϊν), ςφμφωνα με το άρκρο 208 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

Θ Επιτροπι παραλαβισ, εάν δεν διαπιςτϊςει ελλείψεισ, παραλείψεισ ι αδυναμίεσ, οφείλει να ςυντάξει 
τοςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ των υπό προμικεια ειδϊν. 
Αν θ Επιτροπι παραλαβισ παραλάβει τα υπό προμικεια είδθ με παρατθριςεισ, αναφζρει ςτο 
ςχετικόπρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηουν αυτά από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και 
διατυπϊνειαιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τθσ για το ηιτθμα αν τα υπό προμικεια είδθ είναι κατάλλθλα ι όχι 
για τθ χριςθπου προορίηονται. Εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια, κατά περίπτωςθ, υπθρεςία του φορζα 
που εκτελεί τθςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ των υπό προμικεια ειδϊν δεν επθρεάηουν τθν 
καταλλθλότθτά τουσ καιμποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαινόμενου 
οργάνου, φςτερα απόγνωμοδότθςθ του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι 
των υπό προμικειαειδϊν, με ι χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, εφόςον 
κρικεί από τθναρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ 
των υπόπρομικεια ειδϊν επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά τουσ και δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, 
μεαιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιουςυλλογικοφ οργάνου, τα υπό προμικεια είδθ μποροφν να απορριφκοφν (παρ. 4 του άρκρου 208 
του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει). 

Αν θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιθκείαπό τθν Επιτροπι παραλαβισ μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
παράδοςθ των υπόπρομικεια ειδϊν, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςτθκε αυτοδίκαια, με κάκε 
επιφφλαξθ τωνδικαιωμάτων του Δθμοςίου, και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενουοργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υπό 
προμικεια είδθαποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων. Σφμφωνα με τθν απόφαςθ αυτι θ αρμόδια υπθρεςία 
εκδίδει δελτίοειςαγωγισ των υπό προμικεια ειδϊν και εγγραφισ τουσ ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκείθ πλθρωμι του Αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
Αναδόχου,πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από Επιτροπι που 
ςυγκροτείται μεαπόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν 
ο Ρρόεδροσ καιτα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από 
τθν ςφμβαςθχρόνο. Θ παραπάνω Επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονταιαπό τθν ωσ άνω παράγραφο και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, και ςυντάςςει 
τα ςχετικάπρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων τωνπροβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 
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Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια Επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια Επιτροπι παραλαβισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου ι 
αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16, όπωσ ιςχφει. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε 
κάκε περίπτωςθ τον Ανάδοχο. 

Ψα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ Αναδόχουσ. 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υπό 
προμικειαειδϊν, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ με αρ. πρωτ. οικ.776/22-02-2021 
Διακιρυξθσ, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί ναεγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτιπροκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο 
άρκρο 213 του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν όςα ορίηονται ςτα άρκρα 208 και 213 του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

Άρκρο 6ο 
Ψιμολόγθςθ - Ψρόποσ Υλθρωμισ - Ξρατιςεισ 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον Ανάδοχο κα γίνεται, κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ, με τμθματικζσ πλθρωμζσ, αντίςτοιχεσ των τμθματικϊν παραδόςεων μετά τθν οριςτικι, 
ποιοτικικαι ποςοτικι, παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ παραλαβισ τθσ 
αρ.πρωτ. 315/27-01-2022 *ΑΔΑ: Ψ061Ο1Θ-ΤΜΒ+ όπωσ ιςχφει, Απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθν 
ζκδοςθ των ςχετικϊντιμολογίων. 

Ψιμολόγθςθ και διαδικαςία παραλαβισ 

Ο τρόποσ τιμολόγθςθσ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ του(ων) Αναδόχου(ων) 
με το Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ και Κρατικϊν Οχθμάτων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ. 

Τα τιμολόγια των υπό προμικεια ειδϊν όλων των Ψμθμάτων του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
αφοροφν: 

Α) υπθρεςίεσ του Ρομοφ Θρακλείου, κα υποβάλλονται με μζριμνα του(ων) Αναδόχου(ων) ςτο Τμιμα 
Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ και Κρατικϊν Οχθμάτων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ, το οποίο κα 
μεριμνά να τα κοινοποιεί, αμελλθτί, ςτθν αρμόδια Επιτροπι τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ που ζχει οριςτεί με 
τθν αρ.πρωτ. 315/27-01-2022 *ΑΔΑ: Ψ061Ο1Θ-ΤΜΒ+ απόφαςθ τθσ Συντονίςτριασ τθσ ΑΔΚ, θ οποία 
διενεργεί τθν παραλαβι των εν λόγω ειδϊν, προκειμζνου να ςυντάξει το(α) ςχετικ(ά) Ρρωτόκολλο(α) 
Ραραλαβισ. 

Το Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ και Κρατικϊν Οχθμάτων ςυγκεντρϊνει το ςφνολο των 
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, ςυντάςςει τθν Κατάςταςθ Ρλθρωμισ τθσ δαπάνθσ και μεριμνά για τθ 
διαβίβαςθ ολοκλθρωμζνου φακζλου *ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ υπ’ αρικμ. 2/53983/0026/27-06-2019 
(ΦΕΚ 2726/Β/02-07-2019) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ «Θλεκτρονικι διακίνθςθ δικαιολογθτικϊν 
δαπανϊν» όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει+, ςτο Τμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ 
Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ, το οποίο είναι αρμόδιο για τον ζλεγχο, τθν 
εκκακάριςθ και τθν ενταλματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ. 

 

Β) υπθρεςίεσ των Ρομϊν Φεκφμνου, έανίων και Οςικίου, κα υποβάλλονται με μζριμνα του(ων) 
Αναδόχου(ων) ςτισ εκάςτοτε υπθρεςίεσ των Νομϊν, προκειμζνου να εκδοκοφν  οι ςχετικζσ Βεβαιϊςεισ  
εκτζλεςθσ εργαςιϊν. Στθ ςυνζχεια οι εν λόγω Βεβαιϊςεισ ςυνοδευόμενεσ με τα ςχετικά πρωτότυπα 
τιμολόγια, κα αποςτζλλονται ςτο εκάςτοτε αρμόδιο Τμιμα Διοικθτικοφ -  Οικονομικοφ του νομοφ για τισ 
ενζργειζσ του ωσ προσ τθν διαβίβαςι τουσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Θλεκτρονικισ 
Διακίνθςθσ Δικαιολογθτικϊν - Θ.Δ.Δ. 

Ψρόποσ Υλθρωμισ - Δικαιολογθτικά 





 

112 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΓΑΦΙΚΘΣ ΥΛΘΣ 2022 Α.Δ.Κ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν 
καιδικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ 
ιςχφει, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
πουδιενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
Ειδικότερα, τα κατ’ ελάχιςτον δικαιολογθτικά πλθρωμισ είναι: 

 Ρρωτόκολλο παραλαβισ 

 Τιμολόγιο του Αναδόχου 

 Δελτίο Αποςτολισ 

 Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 

 Ριςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 

Θ εξόφλθςθ των τιμολογίων του Αναδόχου κα γίνεται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο 
ν.4270/2014 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνεται θ προςκόμιςθ των κάτωκι δικαιολογθτικϊν, τα οποία 
καικατατίκενται άπαξ: 

 ΑΜΚΑ ι ΑΜΕ τθσ εταιρίασ (αρικμόσ Μθτρϊου Εργοδότθ ςτον οποίο εκδίδεται θ 
αςφαλιςτικιενθμερότθτα), 

 Αρικμόσ ΙΒΑΝ ςτον οποίο επικυμεί ο Ανάδοχοσ να γίνει θ εξόφλθςθ του/των παραςτατικοφ/ϊντθσ 
εταιρίασ/ατομικισ του επιχείρθςθσ. Ωσ προσ τον αρικμό ΙΒΑΝ γίνεται δεκτι βεβαίωςθ τθσ Τράπεηασ 
όπου τθρείται ο λογαριαςμόσ (όπου και αναγράφεται θ επωνυμία τθσ εταιρίασ/φυςικοφ προςϊπου 
και ο αρικμόσ ΙΒΑΝ)  . 

Σε περίπτωςθ κατάκεςθσ του(ων) ςχετικοφ(ϊν) τιμολογίου(ων) κατά το τελευταίο 20ιμερο του 
θμερολογιακοφ ζτουσ 2022, τότε λόγω λιξθσ του οικονομικοφ ζτουσ, τα ςχετικά τιμολογίων - εντάλματα 
κα πλθρωκοφν το επόμενο ζτοσ, ιτοι οικονομικό ζτοσ 2022, όταν εγκρικοφν κατά το νόμο όλεσ οι 
νόμιμεσδιαδικαςίεσ ζναρξθσ του νζου προχπολογιςμοφ τθσ ΑΔΚ. 

Ξρατιςεισ 

Toν ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθνομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υπό προμικεια είδουσ ςτον 
τόπο καιμε τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ:α) Ξράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία 
υπολογίηεται επίτθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισςφμβαςθσ (άρκρο 4 του ν. 4013/2011, όπωσ ιςχφει). 
Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ Ο.Γ.Α. ποςοςτοφ 20% επί 
τουχαρτοςιμου. 

β) Ξράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία υπολογίηεται 
επίτθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ προσ φόρων 
καικρατιςεων (άρκρο 350 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, και άρκρο 3 παρ. 1 τθσ 1191/14-3-2017 
(Β’969) Υπουργικισ Απόφαςθσ). 
Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ Ο.Γ.Α. ποςοςτοφ 20% επί 
τουχαρτοςιμου. 

γ) Κάκε άλλθ εν ιςχφ κράτθςθ κατά τθν εκκακάριςθ των τιμολογίων. 
Κατά τθν πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ του παραςτατικοφ (άρκρο 64 του ν. 4172/2013 όπωσ 
ιςχφει). 

 

Σε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται ςφμφωνα 
μετισ νζεσ διατάξεισ. 
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Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ ςφμβαςθσ κα βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό εξόδων τθσ 
ΑποκεντρωμζνθσΔιοίκθςθσ Κριτθσ, Φορζασ 1906 ωσ εξισ: 

 

 

 

Για το ζτοσ 2022: 

ΥΛΡΑΞΑΧ I - ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΕΥΛΠΕΦΛΧΠΣΧ 
ΔΑΥΑΡΘΧ ανά Ειδικό άορζα και Α.Ο.Ε. 

ΕΛΔΛΞΣΧ 
άΣΦΕΑΧ 

Α.Ο.Ε. 
ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΚΕΛΧΑ 

ΔΑΥΑΡΘ έίΦΛΧ 
άΥΑ 24% 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΔΑΥΑΡΘ 
ΠΕ άΥΑ 24% ΑΡΑ 

άΣΦΕΑ ΑΔΞ 

101.0000000 2410201001 1.048,39 € 1.300,01 € 

501.0000000 2410201001 1.048,39 € 1.300,01 € 

999.0100000 2410201001 5.241,97 € 6.500,04 € 

999.0200000 2410201001 19.919,47 € 24.700,14 € 

999.0300000 2410201001 25.161,43 € 31.200,18 € 

 

ΧΩΡΣΟΣ 52.419,65 € 65.000,37 € 

 

Άρκρο 7ο 
Εγγφθςθ Ξαλισ Εκτζλεςθσ 

(το παρόν ςυμπλθρϊνεται για ςυμβάςεισ ςυνολικισ αξίασ ίςθσ ι ανϊτερθσ των 30.000,00€ χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.)Για τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε τθν αρικμ. …./…-…-
…….εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ……………………. Τράπεηασ/Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείωνφψουσ ……………… ευρϊ και ………………..λεπτά (…………..,..€), που καλφπτει το 4% τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., διάρκειασ τουλάχιςτον τρεισ *3+ μινεσ επιπλζον τθσ ιςχφοσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, 
ιτοιζωσ………………………………….. 

Θ ανωτζρω εγγφθςθ κα επιςτραφεί ςτον Ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι 
τουςυμβατικοφ αντικειμζνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ (ποιοτικισ και ποςοτικισ) 
παραλαβισαναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγυιςεωσ κα γίνειμετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου, τθν εκπλιρωςθ 
όλων των ςυμβατικϊντου υποχρεϊςεων, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 72 και τθν παρ. 4 του 
άρκρου 209 του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

Άρκρο 8ο 
Ωποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ 
και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 
4412/2016, τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του 
επαγγελματικοφ κινδφνου. Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ, ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του προμθκευτι, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 6 του άρκρου 73 του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει, 
κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ.  
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν 
εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
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 Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και μόνο υπεφκυνοσ, ποινικά και αςτικά, για κάκε ατφχθμα που ικελε 
ςυμβεί ςτο προςωπικό του ι ςε τρίτουσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

 Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων του ι τρίτων (βοθκϊν εκπλθρϊςεωσ) , 
που κα χρθςιμοποιθκεί από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και 
για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 
Ο Ανάδοχοσ είναι μοναδικόσ υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για τθν αποηθμίωςθ οποιουδιποτε για κάκε 
φφςεωσ και είδουσ ηθμιζσ που τυχόν υποςτεί, από πράξεισ ι παραλείψεισ του ιδίου ι των προςϊπων 
που κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, αν τυχόν υποχρεωκεί 
θ Ανακζτουςα Αρχι να καταβάλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ς’ 
αυτιν το αντίςτοιχο ποςό, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν τόκων και εξόδων. 

 Ο Ανάδοχοσ κα εξαςφαλίηει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ προμικεια των αγακϊν που ςυνιςτοφν 
το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται με μζριμνα και αςφάλεια 
του Αναδόχου, με δικό του προςωπικό, ενϊ οποιοδιποτε κόςτοσ, ςυμπεριλαμβανομζνου 
προετοιμαςίασ, τυχόν ςυςκευαςία προςταςίασ, μεταφοράσ φορτοεκφόρτωςθσ κα βαρφνει τον 
Ανάδοχο. 

 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ακολουκεί πιςτά, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τισ οδθγίεσ και τισ 
υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κακϊσ και να ςυνεργάηεται με οποιαδιποτε υπθρεςία, Επιτροπι ι 
και κάκε τρίτο, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια Δ/νςθ τθσ ΑΔΚ. 

 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει ςτθν ΑΔΚ οποιεςδιποτε αναφορζσ και πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν 
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001, όπωσ ιςχφει. Ο Ανάδοχοσ, κατά το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατζκεςε……………..(κα ςυμπλθρωκεί βάςει των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν που ζχει 
κατακζςει ο Ανάδοχοσ – Αρικμόσ Ε.Μ.ΡΑ. υπόχρεου 
παραγωγοφ)…………………………………………………………………. 
Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχκθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ 
εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (Ε.Μ.ΡΑ.) που τθρείται ςτθν 
θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ προςκόμιςθσ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει 

Άρκρο 9ο 

Δικαιϊματα - Ωποχρεϊςεισ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ: 

 Δεν φζρει καμία αςτικι ι άλλθ ευκφνθ ζναντι του προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί για τθν 
εκτζλεςθτθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςτο προςωπικό του 
Αναδόχου ι ςετρίτουσ ι ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτο πλαίςιο 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,ο Ανάδοχοσ υποχρεοφνται για τθν αποκατάςταςθ αυτϊν, εφόςον αυτι 
οφείλεται ςε υπαιτιότθτά του. 

 Απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ για αποηθμίωςθ από τυχόν ατυχιματα ι από 
κάκεάλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων. Το προςωπικό που κα απαςχολεί ο 
Ανάδοχοσπροςλαμβάνεται και αμείβεται από αυτόν, ενϊ θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία 
νομικι ςχζςθ μεαυτό, δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ 
ι οποιαδιποτεάλλθ αμοιβι. 

 Δφναται να διακόψει τθ ςυναφκείςα ςφμβαςθ, πριν από τθ λιξθ τθσ, χωρίσ να απαιτείται θ 
καταβολιαποηθμίωςθσ ςτον Ανάδοχο, εφόςον προκφψουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι εάν 
εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ κάλυψθσ των αναγκϊν τθσ (από αποκζματα άλλου δθμοςίου 
φορζα ι δωρεζσ) με τθνυποχρζωςθ να ενθμερϊςει τον ανάδοχο δεκαπζντε θμζρεσ *15+ νωρίτερα. 

 Δφναται να μθν εξαντλιςει το ςφνολο του ςυμβατικοφ οικονομικοφ αντικειμζνου, εφ’ όςον 
κρικείςκόπιμο, χωρίσ να απαιτείται θ καταβολι αποηθμίωςθσ ςτον Ανάδοχο. 
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 Υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ που κα τοποκετοφνται κάκε 
φοράτα υπό προμικεια είδθ, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, κακϊσ και να τον ενθμερϊνει για 
τυχόνιδιαιτερότθτεσ των χϊρων που διενεργείται θ τοποκζτθςθ. 

 Δφναται μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ να μειϊςει τισ ποςότθτεσ με αντίςτοιχθ μείωςθ του ποςοφ 
τθσ ςφμβαςθσ, εάν αυτό καταςτεί αναγκαίο (π.χ. μείωςθ των δομϊν τθσ ΑΔΚ). Για τισ αλλαγζσ 
αυτζσ κα προθγείται όςο το δυνατό πιο ζγκαιρθ ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Αναδόχου, τουλάχιςτον 
ζνα (1) μινα πριν. 
 

 

Άρκρο 10ο 

Οοιποί Ειδικοί Τροι 

*το παρόν κα διαμορφωκεί αναλόγωσ, ςφμφωνα με τθ προςφορά του Αναδόχου (Φφλλο 
Συμμόρφωςθσ-Ενότθτα 

Δ.ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ+ 

1. Τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ που κα κεωροφνται ότι αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ 

και κα ιςχφουν με τουσ υπόλοιπουσ όρουσ τθσ είναι: 

Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ, 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) που κατατζκθκε από τον Ανάδοχο κατά το ςτάδιο 
υποβολισ προςφορϊν τθσ με αρ. πρωτ. οίκ. 1687/20-04-2022 Διακιρυξθσ, 

Τυχόν διευκρινίςεισ και ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παραςχζκθκαν από τθνΑνακζτουςα Αρχι 
κακϋ όλθ τθ διαδικαςία διενζργειασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και μζχριτο ςτάδιο υπογραφισ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, 

Θ Τεχνικι και Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

Επιςθμαίνεται ότι, το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατιςχφει τθσ κατατικζμενθσ προςφοράσ 
τουΑναδόχου εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 

 

Άρκρο 11ο 
Εκχϊρθςθ Χφμβαςθσ 

Θ εκχϊρθςθ των ειςπρακτζων δικαιωμάτων που απορρζουν από τισ ςυμβάςεισ αυτζσ, επιτρζπεται 
μόνο ςεαναγνωριςμζνο χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα ι ςε Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου. Σε κάκε 
περίπτωςθ,ζχουν εφαρμογι οι κείμενεσ διατάξεισ περί εκχϊρθςθσ απαιτιςεων κατά του Δθμοςίου, 
ιτοι όςα ορίηονταιςτο άρκρο 145 του ν. 4270/2014, όπωσ ιςχφει. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ορίηει ότι εκχϊρθςθ (μερικι ι ολικι), ςφςταςθ ενζχυρου ι μεταβίβαςθ τθσ 
ςφμβαςθσ,οποιουδιποτε δικαιϊματοσ ι υποχρζωςθσ που απορρζουν από αυτιν, απαγορεφεται 
χωρίσ τθνπροθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςι τθσ. Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ 
τθσ ςφμβαςθσχωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ ΑΔΚ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ 
προθγοφμενθ όχλθςθ,να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται για ακζτθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 12ο 
Λςχφσ τθσ Χφμβαςθσ 

Θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται ωσ το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία ανάρτθςισ 
τθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. και μζχρι τισ 31-12-2022, ι μζχρι εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων 
(όποιοεπζλκει πρϊτο). 
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Σε περίπτωςθ που μετά τθν λιξθ τθσ ςυμβατικισ διάρκειασ υπάρχουν, για κάκε Τμιμα (ςτθν 
περίπτωςθπου ζχουν κατακυρωκεί περιςςότερα του ενόσ Τμιματα), ποςότθτεσ προμθκειϊν που δεν 
ζχουν εξαντλθκεί,τότε θ ςφμβαςθ για τα Τμιματα αυτά δφναται να παρατακεί, για χρονικό διάςτθμα 
που δεν υπερβαίνειτουσ τρεισ (3) μινεσ, χωρίσ όμωσ επαφξθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ τθσ 
αντικειμζνου. Θ δυνατότθταπαράταςθσ λαμβάνει χϊρα με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ πριν τθ 
λιξθ τθσ ετιςιασ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ μετά από ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου και γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου και κοινοποιείται 
ςτονΑνάδοχο. Θ διάρκεια τθσ χορθγοφμενθσ παράταςθσ δφναται να είναι διαφορετικι για κάκε 
Τμιμα. 

 

Άρκρο 13ο 
Ψροποποίθςθ τθσ Χφμβαςθσ 

Θ τροποποίθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ (ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα 
Ρρομθκειϊν,Διαχείριςθσ Υλικοφ και Κρατικϊν Οχθμάτων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ), με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθτθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του 
ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

Άρκρο 14ο 
Ωπεργολαβία 

(το παρόν ςυμπλθρϊνεται μόνο εφόςον ζχει δθλωκεί από τον Ανάδοχο) 

Άρκρο 15ο 
Πονομερισ Οφςθ τθσ Χφμβαςθσ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθπαροφςα ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) Θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του 
ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 
132του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

β) Ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 
πουαναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει και, ωσ εκ τοφτου, 
κα ζπρεπενα ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 7 τουάρκρου 73 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

γ) Θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
πουυπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ 
τουΔικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

Άρκρο 16ο 
Ξιρυξθ Αναδόχου ωσ Ζκπτωτου - Ξυρϊςεισ 

Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζειαπό αυτιν, με απόφαςθ τθσ ΑΔΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. 
α) αν δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ μζςα ςτθ προκεςμία που ζχει οριςτεί, 
β) εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε τα προσ προμικεια είδθ μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 
παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ν.4412/2016.Στον 
Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενουοργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχοπροσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι κυρϊςεισ του άρκρου 203, παρ.4 του ν. 
4412/2016.Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ του. 
Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 
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α) θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με 
ευκφνθτου φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ο Ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα 
ςεείκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να 
αναφζρειεγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά 
ςτοιχεία. Σεαντίκετθ περίπτωςθ, δεν ζχει δικαίωμα να επικαλεςτεί λόγουσ ανωτζρασ βίασ και τα 
νόμιμα δικαιϊματάτου που προκφπτουν από αυτι. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι 
αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 
χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα ςφμφωνα με το άρκρο207 του ν. 4412/2016. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν,χωρίσ Φ.Ρ.Α. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 
υλικϊν πουπαραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυνολικισ ποςότθτασαυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ - παράδοςθ 
ιαντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
τουαρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 
διάφοραςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο Ανάδοχοσ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του Αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
εφόςον ο ανάδοχοσδεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Άρκρο 17ο 
Ακζτθςθ τθσ Χφμβαςθσ - Ξυρϊςεισ 

Σε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ ι μθ προςικουςασ εκτζλεςθσ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ εκ μζρουσ του 
Αναδόχου, υπζρβαςθσ του ςυμφωνθκζντοσ χρόνου παράδοςθσ, μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με 
τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ παραλαβισ, ακζτθςθσ ι πλθμμελοφσ τιρθςθσ και εφαρμογισ 
οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, για τουσ οποίουσ, ςυμφωνείται με τθν υπογραφι τθσ 
παροφςασ μεταξφ των μερϊν, ότι όλοι οι όροι κεωροφνται ουςιϊδεισ, θ ΑΔΚ δικαιοφται να καταγγείλει 
τθν παροφςα ςφμβαςθ και να επιβάλλει εισ βάροσ του κυρϊςεισ τθροφμενων των ςχετικϊν διατάξεων 
του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. Σε μια τζτοια περίπτωςθ, θ ΑΔΚ δικαιοφται να απαιτιςει από τον 
ανάδοχο τθν αποκατάςταςθ κάκε κετικισ ι αποκετικισ τθσ ηθμίασ. 

Άρκρο 18ο 
Διοικθτικζσ Υροςφυγζσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ 

Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ δυνάμει των 
άρκρων 203, 206, 207, 208 και 213 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των 
ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που 
εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ 
κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  
Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ 
αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 (του ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει) οργάνου, εντόσ 
προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. 
Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. 
Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν 
αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

Άρκρο 19ο 
Φιτρα Ακεραιότθτασ 
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Στθ παροφςα ςφμβαςθ επιςυνάπτεται Ειδικι ιτρα Ακεραιότθτασ, με τθν οποία ο Ανάδοχοσ 
δεςμεφεται ότι δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να ενεργεί 
κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ. 
Θ παράβαςθ τθσ εν λόγω ριτρασ επιςφρει ςωρευτικά τθν ζκπτωςθ από τθ ςφμβαςθ και τθν 
κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. 

Άρκρο 20ο 
Επίλυςθ Διαφορϊν – Εφαρμοςτζο Δίκαιο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: α) εφαρμόηονται i) οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, ii) οι 
όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, και iii) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ, β) ιςχφουν όλα τα ςτοιχεία 
που αναφζρονται ςτο άρκρο 10ο τθσ παροφςασ. 

Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν ελλθνικι και ενωςιακι νομοκεςία. Κάκε διαφορά που κα 
προκφψει μεταξφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν 
εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα 
εδρεφοντα ςτο Νομό Θρακλείου αρμόδια δικαςτιρια, ζπειτα από τθν άςκθςθ των προβλεπόμενων 
ςτο άρκρο 18ο τθσ παροφςασ διοικθτικϊν προςφυγϊν. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε 
προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι 
διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ και, αφοφ αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε παρουςία και των 
δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν, υπογράφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (3) όμοια 
πρωτότυπα, από τα οποία, ζλαβε από ζνα (1) το κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ, ενϊ το τρίτο κα 
διαβιβαςτεί ςτο Τμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ με τθν υποβολι τθν 
δικαιολογθτικϊν προσ πλθρωμι. 

ΣΛ ΧΩΠΒΑΟΟΣΠΕΡΣΛ 

ΓΛΑ ΨΣ ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΔΘΠΣΧΛΣ 

 

 ΓΛΑ ΨΣΡ ΑΡΑΔΣέΣ 
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Υαράρτθμα Λ Χφμβαςθσ 

ΦΘΨΦΑ ΑΞΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ 

*επιςυνάπτεται ςτο ςυμφωνθτικό+ 

Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ 
ςφμβαςθσδεν ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα 
εξακολουκιςω/ουμε ναενεργϊ/οφμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ. 

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν ςτθ γνϊςθ 
καιςτθν αντίλθψθ μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ 
μου/μασ ςτθδιαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και των προκαταρκτικϊν διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ 
ςυμμετείχα/με καιζχουν δθμοςιοποιθκεί. 

2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ 
τωνπροςφορϊν, είτε ατομικϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο δίκαιο του 
ανταγωνιςμοφ. 

3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ 
λιξθτθσ ςφμβαςθσ παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι υπθρεςίεσ που αφοροφν 
τθςφμβαςθ και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 

4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ, άμεςα ι ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε υπαλλιλουσ ι 
μζλθςυλλογικϊν οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ 
αγχιςτείασ,κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ ι 
ςυνεργάτεσ αυτϊν οφτεχρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε 
τρίτα πρόςωπα, για ναδιοχετεφςουν χρθματικά ποςά ςτα προαναφερόμενα πρόςωπα. 

5) δεν κα επιχειριςω/ουμε να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οφτε κα παράςχω-ουμε παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ ενδζχεται 
ναεπθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ τθσ, 

6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων προςϊπων), 
ςεοποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί και δεν κα εμπλακϊ-
ουμε ςεοποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι απατθλι ςυμπεριφορά (πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ 
ςτόχο τθνπαραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε προςϊπου ι οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
εμπλεκομζνου ςεοποιαδιποτε διαδικαςία ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ ενδεικτικά 
ςτισ διαδικαςίεσπαρακολοφκθςθσ και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον 
εξαναγκαςμό αυτοφ ςει/και τθν ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν 
παραβίαςθ ι παράκαμψθνομίμων ι ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ,κετικισ γνϊμθσ ι απόφαςθσ παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του 
ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ(μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, 

7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό 
επαγγελματικόπαράπτωμα και κα μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μου-μασ, 

8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ 
μου/μασ,οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, 
οικογενειακϊν,οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
αντικρουόμενωνεπαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων 
εκπροςϊπων μου-μασ,υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-μασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ(ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπεργολάβων μου) με μζλθ του προςωπικοφ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ πουεμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ι/και μποροφν ναεπθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν 
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εκτζλεςι τθσ,ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων 
αυτισ, ι/και τωνμελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ αίματοσ ι εξ 
αγχιςτείασ, κατ’ ευκείαμεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τετάρτου βακμοφ των 
παραπάνω προςϊπων,113οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθστθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ. 

9) *Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβου+ 

Ο υπεργολάβοσ …………….. ζλαβα γνϊςθ τθσ παροφςασ ριτρασ ακεραιότθτασ και 
ευκφνομαι/ευκυνόμαςτεγια τθν τιρθςθ και από αυτόν απαςϊν των υποχρεϊςεων που 
περιλαμβάνονται ςε αυτι. 

Υπογραφι/Σφραγίδα 

 

 

 

 

Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με 
τθν επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει 
...................................... (.ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμωσ 
εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά πρόςωπα) από τον ......................................... 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII– Δλεκέξσζε θπζηθώλ πξνζώπσλ γηα ηελ 
επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

ΕΡΘΠΕΦίΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΥΦΣΧίΥΛΞίΡ ΔΕΔΣΠΕΡίΡ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο 
που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και 
τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ:  

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ 
τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 
παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ 
Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ.  

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 
προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα 
ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ 
των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν.  

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 
λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ 
του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε 
περίπτωςθ του απορριτου.  

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ.  

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο.  

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ 
φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν 
κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ.  

Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ 
εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται.  

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί 
να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, 
απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι 
ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε 
και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 




