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1.   ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 
Επωνυμία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) 

Επισπεύδουσα Υπηρεσία 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Δ.Ο.Υ Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχυδρομική διεύθυνση Κ. Κρυστάλλη 4  

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54630 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL522 

Τηλέφωνο 2313331932 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  diataktis4215@n3.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες  Μαριάνθη Πάππα 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  www.aade.gr 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.aade.gr 

 

1.1.1. Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) – Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, ως Ανεξάρτητη Διοικητική 
Αρχή, αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (Κ.Κ.Α.), κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 του 
Ν.4412/2016 και ανήκει στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης. 

1.1.2. Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη 
Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ. 1.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296): «ε) 
Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις».  

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

πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)      Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ),  το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και τη 
διεύθυνση www.aade.gr, καθώς και με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2.1.3 της παρούσας 
διαδικασίας. 
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1.2. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

1.2.1. Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

1.2.2. Χρηματοδότηση της σύμβασης1 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, Ειδικός Φορέας 1023-801-0322200, από τον ΑΛΕ 2410201001 «Αγορές ειδών γραφικής 
ύλης και μικροεξοπλισμού». 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (1023-801-0322200), από τον Α.Λ.Ε. 2410201001 «Αγορές ειδών γραφικής ύλης και 
μικροεξοπλισμού». Για τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης και την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία έχει 
εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 8654/08.02.2023 (ΑΔΑM: 23REQ012094666, 
ΑΔΑ: ΨΩ5Μ46ΜΠ3Ζ-ΥΓΨ) για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε 
α/α 17899 καταχώρησης στο Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, μετά το με ΑΠ 8028/06.02.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012083554) τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη. 
 

1.3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

 

1.3.1. Τίτλος σύμβασης 

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3/Α4, φακέλων αλληλογραφίας, γραφικής ύλης, τόνερ και 
τυμπάνων για τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας Ε ΔΟΥ Θεσσαλονίκης                                                                                                                              
για το έτος 2023. 
 
Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει επτά (8) τμήματα. Συγκεκριμένα: 
 
Τμήμα Α 
Αφορά την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
 
Τμήμα Β 
Αφορά την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε 
Θεσσαλονίκης  για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
 
Τμήμα Γ 
Αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε 
Θεσσαλονίκης για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
 
Τμήμα Δ 

                                                                 
1 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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Αφορά την προμήθεια τόνερ και τυμπάνων (drum), Lexmark (γνήσια) εκτυπωτών laser, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
 
Τμήμα Ε 
Αφορά την προμήθεια τόνερ    Kyocera (γνήσια) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών laser για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
 
Τμήμα ΣΤ 
Αφορά την προμήθεια τόνερ και τυμπάνων (drum),  ΟΚΙ  (γνήσια) εκτυπωτών laser για τις ανάγκες  των 
υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
 
Τμήμα Ζ 
Αφορά την προμήθεια τόνερ  και τυμπάνων (drum),   διαφόρων ειδών (γνήσια) φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων και εκτυπωτών laser για τις ανάγκες  των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης 
για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής.  
 
Τμήμα Η 
Αφορά την προμήθεια τόνερ  και τυμπάνων (drum),   διαφόρων ειδών (ισοδύναμα) φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων και εκτυπωτών laser για τις ανάγκες  των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης 
για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής.  
 

1.3.2. Φυσικό αντικείμενο 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3/Α4, φακέλων 
αλληλογραφίας, γραφικής ύλης, τόνερ και τυμπάνων (drum), για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης.  για το έτος 2023.  
 
Αναλυτικότερη περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών και των ειδικότερων απαιτήσεων – προδιαγραφών 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης. 
 

1.3.3. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 

Κωδικός CPV Περιγραφή 

30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 

30199230-1 Φάκελοι 

30192700-8 Γραφική ύλη 
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30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές laser/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 

30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 

22500000-5 Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις 

 

1.3.4. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (καθαρή αξία 112903,23 €, πλέον ΦΠΑ 27096,77  €) για όλα τα τμήματα 
του Διαγωνισμού. 
 
Ειδικότερα, για κάθε τμήμα η εκτιμώμενη αξία είναι:  
 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Φ.Π.Α. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

Α’ 53.225,81 € 12.774,19 € 66.000 € 
Β’ 20.967,74 € 5.032,26 €  26.000,00 € 
Γ’ 10.806,45 € 2.593,55 €  13.400 € 
Δ’ 12.903,23 € 3.096,78 € 16.000,00 € 
Ε’ 8.064,52 € 1.935,48 € 10.000,00 € 

ΣΤ’ 4.032,26 € 967,74 € 5.000,00 € 
Ζ’ 1.935,48 € 464,52 € 2.400 € 
Η’ 967,74 € 232,25 € 1.200 € 

Σύνολα 112.903,23 € 27.096,77 € 140.000,00 € 
 
 
Τα είδη και οι ποσότητες ανά τμήμα είναι: 
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Τμήμα Α1 (Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και Α4) 
 
 
 

 Διαστάσεις  
 Α4 Α3 ΣΥΝΟΛΟ 

Ποσότητα 
(σε δεσμίδες 

των 500 
φύλλων) 

12.000 50 12.050 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Τμήμα Α2 (Φάκελοι Αλληλογραφίας) 
 

 Διαστάσεις  
 115x230 250x350 190x260 ΣΥΝΟΛΟ 

Ποσότητα 
(τεμάχια) 100.000 70.000 200.000 370.000 
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Τμήμα Γ (Γραφική ύλη) 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 ΜΠΛΕ ΣΤΥΛΟ διαρκείας -Πάχος μύτης 1.0mm με αφαιρούμενο καπάκι μύτης ΤΕΜΑΧΙΑ 3.000 

2 ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΥΛΟ διαρκείας -Πάχος μύτης 1.0mm με αφαιρούμενο καπάκι μύτης ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

3 ΜΟΛΥΒΙΑ με σκληρότητα μύτης 2ΗΒ. ΤΕΜΑΧΙΑ 500 

4 ΓΟΜΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΛΕΥΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 

5 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 40 

6 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ -Πάχος μύτης 1,5-3,0 mm – Τύπος μύτης στρογγυλή -χρώμα γραφής μαύρο ΤΕΜΑΧΙΑ 200 

7 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ -Πάχος μύτης 1,0-6,0 mm – Τύπος μύτης πλακέ – σε διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

8 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Πάχους 5mm , μήκους 6m τουλάχιστον ΤΕΜΑΧΙΑ 700 

9 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΙΚΡΟ) Νο 64  με δυνατότητα  συρραφής κατ' ελάχιστον 12 φύλλων ΤΕΜΑΧΙΑ 100 

10 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΕΓΑΛΟ) Νο 126 με δυνατότητα  συρραφής κατ' ελάχιστον 23 φύλλων ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

11 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ HEAVY DUTY με δυνατότητα συρραφής έως 240 φύλλων ΤΕΜΑΧΙΑ 2 

12 ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΝΙ  ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ No 10mm με δυνατότητα συρραφής κατ' ελάχιστον 10 φύλλων 
ΚΟΥΤΙ 1000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

100 

13 ΣΥΡΜΑΤΑ  ΜΙΚΡΟΥ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ Νο 64 με δυνατότητα συρραφής κατ' ελάχιστον 12 φύλλων 
ΚΟΥΤΙ 2000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

800 

14 ΣΥΡΜΑΤΑ  ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ  ΧΕΙΡΟΣ  Νο 126(24/6mm)  με δυνατότητα συρραφής κατ' ελάχιστον  23 φύλλων 
ΚΟΥΤΙ 1000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

300 

15 ΣΥΡΜΑΤΑ HEAVY DUTY ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ No 128(24/8) με δυνατότητα συρραφής κατ' ελάχιστον 50- 100 φύλλων 
ΚΟΥΤΙ 2000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

30 

16 ΣΥΡΜΑΤΑ HEAVY DUTY ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ No 923/20mm με δυνατότητα συρραφής 120-180 φύλλων 
ΚΟΥΤΙ 1000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

20 

17 ΣΥΡΜΑΤΑ HEAVY DUTY ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ No 923/23mm με δυνατότητα συρραφής 160-200 φύλλων 
ΚΟΥΤΙ 1000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

20 

18 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 
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19 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

20 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  No 4 (33mm) ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 50 

21 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  No 6 (57mm)  ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 180 

22 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 32 mm ΚΟΥΤΙ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 15 

23 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 51 mm ΚΟΥΤΙ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 15 

24 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ με οδηγό και δυνατότητα διάτρησης κατ' ελάχιστον   10 φύλλων ΤΕΜΑΧΙΑ 10 

25 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ με  οδηγό και δυνατότητα διάτρησης κατ' ελάχιστον  25 φύλλων  ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

26 ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ - ΚΟΠΙΔΙΑ -πλαστικα με πλάτος λεπίδας 18mm ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

27 ΨΑΛΙΔΙΑ με πλαστική λαβή  16-17 cm ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

28 ΧΑΡΑΚΕΣ πλαστικοί - διαφανείς 30cm ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

29 ΜΕΛΑΝΗ ΤΑΜΠΟΝ Μπλέ 28ml ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

30 ΜΕΛΑΝΗ ΤΑΜΠΟΝ Μαύρη 28ml ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

31 ΜΕΛΑΝΗ ΤΑΜΠΟΝ Κόκκινη 28ml ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

32 ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ Νο 2 Μπλε  7cm X 11cm ΤΕΜΑΧΙΑ 70 

33 ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ Νο 3 Μπλε  6cm X 9cm ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

34 ΚΛΑΣΕΡ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 4/32 Χωρητικότητας 350 φύλλων Α4 ΤΕΜΑΧΙΑ 80 

35 ΚΛΑΣΕΡ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/32 Χωρητικότητας 750 φύλλων Α4 ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

36 ΚΛΑΣΕΡ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/34 Χωρητικότητας 750 φύλλων Α4+ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 

37 ΦΑΚΕΛΟΙ  ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣΠΑΝ 25X35mm σε διαφορα χρωματα ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

38 ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ κατάλληλο για φύλλα Α4 ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

39 ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΠΛΕ ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 8.000 

40 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 
ΠΑΚΕΤΟ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

500 

41 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  Α4  ΤΥΠΟΥ Γ  
ΠΑΚΕΤΟ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

20 

42 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ  50Χ50mm (ΤΥΠΟΥ POST IT) 
ΠΑΚΕΤΟ 250 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

80 
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43 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ 4 ΧΡΩΜΑΤΩΝ τύπου  20Χ50 mm (ΤΥΠΟΥ POST IT) 
ΠΑΚΕΤΟ 125 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

60 

44 ΛΕΥΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  90X90mm (ΤΥΠΟΥ POST IT) 
ΠΑΚΕΤΟ 800 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

25 

45 ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΔΙΑΦΑΝΟ (15X33) ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

46 ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΚΡΑΦΤ (ΚΑΦΕ) 5cm ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

47 ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 5 cm ΤΕΜΑΧΙΑ 80 

48 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ  5cm ΤΕΜΑΧΙΑ 40 

49 ΚΟΛΛΕΣ STICK 21gr ΤΕΜΑΧΙΑ 25 

50 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ 20ml ΤΕΜΑΧΙΑ 25 

51 ΣΠΑΓΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΙ άσπρος ναυλον ΚΟΥΒΑΡΙ 500γρ 10 

52 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ   (1Kg) λεπτά με μεγάλο άνοιγμα 75mm 1,5x1,5 ΚΙΛΑ 30 

53 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ   (1Kg)  μεσαία ΚΙΛΑ 6 

54 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ   (1Kg) χοντρά ΚΙΛΑ 10 

55 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ POS (ΘΕΡΜΙΚΑ ΡΟΛΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 57x40x13A) ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 60 ΤΕΜ 20 

56 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90 cm X 120 cm TEMAXIA 2 

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   17.590 
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Τμήμα Δ (Τόνερ και τύμπανα Lexmark γνήσια) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TONEΡ-DRUM 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
TONER-
DRUM 

ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

TONER 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

LEXMARK MS 811 DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 
Lexmark 522X Black Toner 

(52D2X0E) ΓΝΗΣΙΟ 45.000 30 
Lexmark MS811 DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER DRUM LEXMARK MS 811 DN ΓΝΗΣΙΟ 100.000 25 

LEXMARK MS 810 DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Lexmark 52D2H0E Black Toner ΓΝΗΣΙΟ 25.000 2 
LEXMARK MS 810 DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER DRUM-MS Imaging Unit 52D0Z00 ΓΝΗΣΙΟ 100.000 2 
LEXMARK E T652DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Lexmark T650H11E Black Toner ΓΝΗΣΙΟ 25.000 50 
LEXMARK E450DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER DRUM LEXMARK E450DN ΓΝΗΣΙΟ 30.000 3 

LEXMARK MS 510 DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER DRUM-50F 0Z00 ΓΝΗΣΙΟ 60.000 3 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ         115 

 
 
Τμήμα Ε (Τόνερ Kyocera γνήσια) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TONER-DRUM 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
TONER-
DRUM 

ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

TONER 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

KYOCERA TASK ALFA 4012i ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ Kyocera TK-7225 Black Toner ΓΝΗΣΙΟ 35.000 5 

KYOCERA ECOSYS P 3155 DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Kyocera TK-3190 Black Toner ΓΝΗΣΙΟ 25.500 55 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ         60 
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Τμήμα ΣΤ (Τόνερ και τύμπανα OKI γνήσια) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TONER-DRUM 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
TONER-
DRUM 

ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

TONER 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΟΚΙ ES4132 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 
Toner-KES4132/ES5112/ES4192/ES5162 

9Κ ΓΝΗΣΙΟ 12.000 20 

ΟΚΙ ES4132 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 
EPCARTK ES4131 4132 5112 4191 4192 

5162 (25K)-DRUM ΓΝΗΣΙΟ 25.000 20 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ         40 

 
Τμήμα Ζ  (Τόνερ και τύμπανα διαφόρων ειδών γνήσια) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TONER-DRUM 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
TONER-
DRUM 

ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

TONER 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

RICOH MP 2501 ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ Toner Ricoh NRG MP 2501 841769 9K ΓΝΗΣΙΟ 9.000 9 

RICOH MP 3555 ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 
Toner Ricoh 842125 BL 

MP2555/2554/3054/3354/3554 24K ΓΝΗΣΙΟ 24.000 12 

KONICA MINOLTA BIZHUB 363 ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 
Konica - Minolta TN-414K Black Toner 

(A202050) ΓΝΗΣΙΟ 25.000 5 

KONICA MINOLTA DEVELOP INEO 363 ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ Develop TN-414 Black Toner (A2020D0) ΓΝΗΣΙΟ 25.000 2 

Konica Minolta Bizhub 20P Εκτυπωτής Laser 
Konica Minolta BIZHUB 20 TN-318 

BLACK Γνήσιο 25.000 
3 

Konica Minolta Bizhub 20P Εκτυπωτής Laser IMAGING UNIT 312K-BLACK Γνήσιο 50.000 1 

Ricoh MP 4054 ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
Ricoh MP 6054 Black Toner/ 

842349/842127 Γνήσιο 37.000 
2 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ         34 
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Τμήμα Η  (Τόνερ και τύμπανα διαφόρων ειδών ισοδύναμα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TONER 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
TONER-
DRUM 

ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

TONER 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

KYOCERA KM 2035 ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ Kyocera TK-410 Black Toner ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 15.000 3 

LEXMARK MS 510 DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Lexmark 50F2H00 Black Toner  ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 5.000 3 

KYOCERA KM 2035 ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ Kyocera TK-410 Black Toner ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 15.000 3 

KYOCERA KM 3050-KM 5050 ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ Kyocera TK-715 Black Toner ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 35. 000 5 

XEROX PHASER 3320 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 
Toner XEROX 106R02305 BL Phaser 

3320 5K ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 11.000 2 

LEXMARK E450DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Toner Ε450Η11  ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 11.000 10 
BROTHER HL 5170 DN Εκτυπωτής Laser DRUM DR-3000 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 20.000 3 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ         29 
 
 
 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 η Αναθέτουσα Αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να 
κατακυρώσει τη σύμβαση κάθε τμήματος για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και 
ειδικότερα μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας των αγαθών. 
 
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα. 
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1.3.5. Διάρκεια σύμβασης 
Η διάρκεια των συμβάσεων που θα καταρτιστούν δυνάμει του παρόντος διαγωνισμού ορίζεται από την 
ανάρτηση καθεμίας τους στο ΚΗΜΔΗΣ και διαζευκτικά, είτε μέχρι 31.12.2023 είτε μέχρι την εκπλήρωση 
των συμβατικών υποχρεώσεων, όποιο επέλθει πρώτο, με την επιφύλαξη των άρθρων 132 και 206 επ. του 
Ν. 4412/2016. 
 

1.3.6. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της παρούσας 
διακήρυξης.  
 

1.3.7. Κριτήριο Ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί ανά τμήμα με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της τιμής. Ανάδοχος κάθε τμήματος αναδεικνύεται ο προσφέρων την συνολικά 
χαμηλότερη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. για όλη την διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στην παρούσα (άρθρο 3.1 της Διακήρυξης).2. 
 

1.4. Θεσμικό πλαίσιο  

 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης κάθε τμήματος διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
1.  
α) τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
β) τον ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 7, της παραγράφου 
1, 4 και 5 του άρθρου 14, του άρθρου 40 και του άρθρου 41 του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων», 
γ) τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της                                                                                                                                               
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
δ) τον ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 
ε) τα άρ. 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν.4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013),όπως 
ισχύει. 
στ) την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
ζ) τον Ν. 4700/2020 (Α’ 127/29.6.2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 
η) τον ν. 4155/13 (Φ.Ε.Κ. 120/Α’/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
                                                                 
2 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
θ) τον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», 
ι) τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
ια) της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

ιβ) τον ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α’/ 11-05-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες 
διατάξεις», 
ιγ) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
ιδ) του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
ιε) του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 
ιστ) του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών» όπως ισχύει. 
ιζ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
ιη) του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 
ιθ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του Ν. 
4389/2016, 
κ) της υπ’ αριθ. 57654/23-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781) Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
κα) Το άρθρο 350 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του 4912/2022 (ΦΕΚ 59/τ. 
Α’/17.03.22)  Για συμβάσεις που έχουν υπογράφονται από 30.09.2022 και μετά: Επιβάλλεται κράτηση 
ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο ν.4912/22  (Α΄59) 
και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ                             

κβ) της υπ’ αρ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β’ 3400) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 
κγ) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης», εφόσον 
επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.  
κδ) την με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) 
κε) της υπ’ αριθμ. 64233/8.6.2021(ΦΕΚ Β 2453) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση 
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Επικρατείας. 
κστ) της υπ’αριθμ. 76928/13.07.2021(ΦΕΚ Β' 3075) ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)» των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Επικρατείας. 
κζ) της υπ’αριθμ. 166278/25-06-2021 (ΦΕΚ Β' 2813) Κοινής Υπουργικής Απόφασης  «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 
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και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» των Υπουργών Οικονομικών  και 
Υποδομών & Μεταφορών.     
κη) την υπ’αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013 (ΦΕΚ Β 2417/27.9.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 
του άρ. 41 του Ν. 4389/2016 
κθ) την υπ’αριθμ. απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α. 1172299/ ΕΞ 2016, ΦΕΚ Β 3852) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων «Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορισμός της δομής και των αρμοδιοτήτων τους, 
καθώς και της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας της Γ.Δ.Ο.Υ. και των Υπηρεσιών της».  
κι) την υπ’αριθμ. 75555/289 ΚΥΑ (Β’ 2336) «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής 
επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων 
κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016.» 
λα) τον Ν. 4782/2021 (Α36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» 
λβ) τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/1828 της Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 2019 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα 
κατώτατα όρια για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και για διαγωνισμούς μελετών 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
λγ) της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 
λδ) της με αρ. 50844/2018 (ΦΕΚ 279 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./17-5-2018) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα : «Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των 
ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους». 
λε) του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών» όπως ισχύει. 
λστ)του Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», όπως ισχύει. 
λζ) τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
λη)του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

λθ) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που 
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, 
λι) τα σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το 
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 
2. Την υπ. αριθ. πρωτ. 73948/19-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΧ2Ω46ΜΠ3Ζ-ΤΩΣ) απόφαση κατανομής πιστώσεων 
προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2023 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης 
3. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1077964 ΕΞ 2022/31-08-2022 απόφαση ορισμού Αναπληρωτή 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης της (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ, λόγω κένωσης της θέσης.  
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4. Την υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1014408/30.01.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 271 Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των 
άρθρων 24, 26, 66 & 69Γ του Ν.4270/2014 επί των δαπανών του διενεργούνται από τις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. στις Δ.Υ.Ε.Ε. του Γ.Λ.Κ.». 
5. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΦΕΚ Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, 
Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή 
Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1173149  ΕΞ 2018/21.11.2018 (ΦΕΚ Β' 
5432/04.12.2018). 
6.Την υπ’ αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1119253/08.08.2017 (ΦΕΚ 2823/Β/11.08.2017) διαπιστωτική πράξη του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ.  Α.1014 / 28.12.2018 (ΦΕΚ 5886 / Β / 
31.12.2018). 
7.Την υπ’ αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.1.2020, ΑΔΑ 6ΙΘ6Η-ΨΦ0) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων. 
8.τον ν. 5004/2022 (ΦΕΚ 235/19-12-22) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2023». 
9.Την με αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (ΦΕΚ Β’ 968 και Β’ 1238) απόφασης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το ΦΕΚ Β΄ 5432/04-
12-2018.109. 
10. την με αρ. πρωτ. Ε/217/17.06.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εποπτείας και Μέσων 
Ενημέρωσης (ΑΔΑ Ψ8ΚΝ46ΜΓΨ7-ΨΨ1) με θέμα «Καταχώριση ημερήσιων και εβδομαδιαίων 
περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του 
αρθ. 2 του ν.3548/2007 (Α’ 68), όπως ισχύει»,  
11. τη με αριθμ. 94772/29.07.2021 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής 
Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΨΕΔ9Η-5ΛΠ) 
12. Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».  
13. τον N. 3419/2005(ΦΕΚ Α 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της 
     Επιμελητηριακής Νομοθεσίας». 
14.τον Ν. 4635/2019(ΦΕΚ Α' 167) Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις. 
15.τον Ν. 4624/2019 (Α 137) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις. 
16.τον Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 
17.τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ) 
18.Το με αριθμό πρωτοκόλλου 0 ΑΤΥΥΠΔ 0001121 ΕΞ 2022 έγγραφο του αυτοτελούς τμήματος 
υποστήριξης υπευθύνου προστασίας δεδομένων της ΑΑΔΕ 
19.τον Ν. 4601/2019 (Α 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» 
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20.τον ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 
21. την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. 63446 (ΦΕΚ Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» 
22.του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Νόμου 4727/2020 (Α’ 184) 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
23.Την υπ. αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ (ΦΕΚ 3240/Β/7-8-2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
24. Τη με Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε.1090228 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β 2113 20.6.2017) περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
των άρθρων 24 παρ. 4 και 5, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις 
Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις κατά τόπον 
αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους. 
25.του Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», όπως ισχύει. 
26.Την υπ’αριθμ.  Δ. ΟΡΓ. Α. 1093636 ΕΞ 2021/25.10.2021 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως προς τον 
ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) 
27.Το με αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1066813 ΕΞ 2021 03/08/2021 έγγραφο της ΓΔΟΥ με θέμα «Οδηγίες 
για τη λειτουργία των Ελεγκτικών Κέντρων». 
28.Τη με αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β’ 1702) βάσει της 
οποίας μεταξύ άλλων έλαβε χώρα ο ανακαθορισμός της δομής και των αρμοδιοτήτων των ΔΟΥ και των 
ΕΛΚΕ και συνεστήθη ηυπηρεσία ΚΕΒΕΙΣ Θεσσαλονίκης 
29.Την με αριθμό πρω. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Β 1054297 ΕΞ 2021 περί προδιαγραφών φακέλων αλληλογραφίας. 
30.Τη διαπιστωμένη ανάγκη των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Ε’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης για προμήθεια 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3,Α4 φακέλων αλληλογραφίας, ειδών γραφικής ύλης, τόνερ και τυμπάνων 
για το έτος 2023. 
31.Το με αρ. πρωτ. 8028/06.02.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012083554 2023-02-06) τεκμηριωμένο αίτημα του 
Διατάκτη, περί της αναγκαιότητας προμήθειας των παραπάνω ειδών για το έτος 2023. 
 
32.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Ειδ. Φορέας 1023-801-0322200), η οποία βαρύνει τις πιστώσεις 
του οικ. έτους 2023 συνολικού ύψους 140.000,00 €, η οποία εγγράφεται στο Λογαριασμό 2410201001, 
βάσει της με αρ. πρωτ. 8654/08.02.2023 (ΑΔΑM: 23REQ012094666, ΑΔΑ: ΨΩ5Μ46ΜΠ3Ζ-ΥΓΨ) απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής με α/α 17899. 
33.Τη με ΑΠ 2920/17.01.2023 απόφαση του Διευθυντή της ΔΟΥ Ε’ Θεσσαλονίκης περί συγκρότησης 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και παρακολούθησης των συμβάσεων και παραλαβής 
προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2023  (ΑΔΑ 692246ΜΠ3Ζ-2ΘΠ) 
34. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
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συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 13.02.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 01.03.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
15:00. 

 

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr,  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

13.02.2023 
Ημέρα Δευτέρα 

Ώρα 09:00 

01.03.2023 
Ημέρα Τετάρτη 

Ώρα 15:00 

Τμήμα Α’: 03.03.2023, ώρα 09:00 
Τμήμα Β’: 07.03.2023, ώρα 09:00 
Τμήμα Γ’: 09.03.2023, ώρα 09:00 
Τμήμα Δ’-Ε’-ΣΤ’-Ζ’-Η’: 13.03.2023, 

ώρα 09:00 

 
 

1.6. Δημοσιότητα 

 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)3.  
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.4:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τους παρακάτω συστημικούς αύξοντες αριθμούς: 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Α’ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ΚΑΙ Α4 183613 

                                                                 
3 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ Β’ 1781). 
4 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
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Β’ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 183658 
Γ’ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 183667 
Δ’ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΑ LEXMARK ΓΝΗΣΙΑ 

183672 
Ε’ ΤΟΝΕΡ KYOCERA ΓΝΗΣΙΑ 

ΣΤ’ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΑ ΟΚΙ ΓΝΗΣΙΑ 
Ζ’ ΤΟΝΕΡ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΝΗΣΙΑ 
Η’ ΤΟΝΕΡ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

 
 
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση ιστ) της παρ. 3 του άρ. 76 του 
ν. 4727/2020 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):   www.aade.gr  στην διαδρομή: Αρχική σελίδα → Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, στις 10/02/2023. 
 
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε τοπικό τύπο:  
α) Στην ημερήσια εφημερίδα «Ημερήσια Τοπική», στις 11/02/2023 
β)  Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Μακεδονία», στις 12/02/2023. 
 
Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο βαρύνουν τους Αναδόχους. 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΟ 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΗΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ 

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΤΥΠΟ 

10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023      11/02/2023 12/02/2023 
 

1.7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους5 . 

                                                                 
5 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
δ) επιπλέον σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 130 του ν.4412/2016, ο 
ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις 
υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4 ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Ειδικά για τον έλεγχο από την αναθέτουσα αρχή της τήρησης των ως άνω 
υποχρεώσεων οι ανάδοχοι οφείλουν εφόσον υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την υπογραφή της 
σύμβασης ανάλογο Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ) σύμφωνα με την 
παρακάτω σημείωση. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Η με αρ. πρωτ. 9428/10-02-2023 Περίληψη της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012111509). 

2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

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

 

2.1.2. Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 

2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,  το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
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κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο6. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή 
πληροφοριών που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών,  
 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. Όταν 
οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών7. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

2.1.4. Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α΄188)8. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.9  
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

                                                                 
6 Αρ. 8 της υπ’αριθμ. 64233/8.6.2021(ΦΕΚ Β’ 2453) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν 
την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Επικρατείας 
7 Άρθ. 121 παρ. 5 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
8 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 
παρ. 2 περ. δ’ του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208). 

9 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
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πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.10  

 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 
 
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5. Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.11 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία12:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

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

ζ) τους όρους ότι:  

                                                                 
10      Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
11        Άρ. 72 παρ. 11 ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
12  Άρ. 72 παρ. 12 ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 





 

26 
 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού13,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 

 

Σχετικά υποδείγματα παρατίθενται στο Παράρτημα VI:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ της 
παρούσας. 
 
Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την 
παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα 
με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30.12.1926/3 
.1.1927 “Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείων 
Παρακαταθηκών και Δανείων”. Σχετικά πρότυπα/υποδείγματα δελτίων σύστασης χρηματικών 
εγγυοδοτικών παρακαταθηκών υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
 

2.1.6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

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

2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής  

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

                                                                 
13 άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ. 5 του ν. 4497/2017. 
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.14 
 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή15 για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα 
ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η σύμβαση. 
 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.16   
 
4. Φορέας που συμμετέχει αυτόνομα ή σε ένωση με άλλους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στο 
διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερα του ενός σχήματα 
διαγωνιζομένων. 
 
5. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
διακήρυξη.  
 

2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Αξία εγγυητικής συμμετοχής  
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης ανά τμήμα, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται σε ποσό ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας αξίας για κάθε τμήμα του 
Διαγωνισμού, χωρίς Φ.Π.Α., με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.  
 
H εν λόγω επιστολή, από κάθε Οικονομικό Φορέα και για κάθε τμήμα του Διαγωνισμού στο οποίο θα 
υποβάλει προσφορά, θα συνταχθεί με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1.5 «Εγγυήσεις» της 
παρούσας. Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρέχεται στο Παράρτημα VI:  

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

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

15 άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
16 Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ της παρούσας διακήρυξης. 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.17 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
2.2.2.2. Επιστροφή εγγυητικής συμμετοχής  
Η εγγύηση συμμετοχής κάθε τμήματος επιστρέφεται στον ανάδοχο του τμήματος αυτού με την 
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.18 
 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες του τμήματος, στο οποίο δεν 
αναδείχθηκαν ανάδοχοι, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει.  
 

2.2.2.3. Κατάπτωση εγγυητικής συμμετοχής  

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  

β) παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.5 της 
παρούσας,  

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά,  

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης,  

ε) υποβάλλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρ. 2 ν. 
4412/2016,  

στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το 
κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί,  

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

                                                                 
17        Άρ. 72 παρ. 1 ν. 4412/2016 , όπως ισχύει.  
18        Άρ. 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει 
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2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού19  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 
2.2.3.1. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες20 
Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τα ακόλουθα αδικήματα:  
 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 
2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 
 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
 
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α` 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 
αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της 
απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 

                                                                 
19 Πρβλ άρθρα 73 παρ. 3 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
20 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1  του ν. 4412/2016, όπως ισχύει  
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187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α` 
103), 
 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α` 139), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα 
(εμπορία ανθρώπων) 
 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά στους 
διαχειριστές. 
 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, (α) έως (στ), η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση.21 
 
 
                                                                 
21 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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2.2.3.2. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

ή/και   

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

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
 
Οι ως άνω υποχρεώσεις θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή 
εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
 
Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 
ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου 
εντύπου ή δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους22.  

 
2.2.3.3 Παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό 
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται στις περιπτώσεις που:  
 
α) υφίστανται λόγοι δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας περιβάλλοντος ή 
 
β) ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά 
τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.23  
 

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

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ.  
23       Άρ. 73 παρ. 3 του ν.  4412/2016 
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2.2.3.4. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
 
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201624 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, και ειδικότερα αν κατά 
την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, ο οικονομικός φορέας αθέτησε τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α’. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Εξαίρεση από τον αποκλεισμό της περ. β΄της παρ. 2.2.3.4. (περ β’ της παρ. 4 του άρθρου 73, ν. 
4412/2016) 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας25 

 
γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρ. 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικών κυρώσεων και 
άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
 
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
 
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

                                                                 
24 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

25 Άρ. 73 παρ. 5 Ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις 
συμβάσεις άνω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
 
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρ. 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης   
 
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
 
θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 26 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός.27 
 
2.2.3.5. Αμιγώς εθνικοί λόγοι 
Δεν εφαρμόζεται. 
 
2.2.3.6. Αποκλεισμός σε οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας 
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις . 28 
2.2.3.7. Απόδειξη αξιοπιστίας παρά το λόγο αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») 
Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 29 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

                                                                 
26        Άρ. 73 παρ. 4 περ. β’ Ν 4412/2016 
27        Άρ. 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως ισχύει 
28        παρ. 6 του άρ. 73 του ν. 4412/2016 
29        παρ. 1 του άρ. 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρ. 107 περ. 10 του ν. 4497/2017 
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το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 30. 
 
2.2.3.8. Απόφαση επανορθωτικών μέτρων 
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής της παρ. 9  του 
άρ. 73 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
2.2.3.9. Αποκλεισμός από συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων 
Σε περίπτωση συνδρομής λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 4 του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισμού, 
που θέτουν σε αμφιβολία την αξιοπιστία και την ακεραιότητα οικονομικού φορέα, και εφόσον ο 
οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην 
παρ. 7 του άρθρου 73, μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε μελλοντικές 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων του παρόντος, καθώς και συμβάσεων παραχώρησης για 
εύλογο χρονικό διάστημα. Πριν από την έκδοση της απόφασης περί οριζόντιου αποκλεισμού παρέχεται 
στον οικονομικό φορέα η δυνατότητα ακρόασης. Οι όροι και η περίοδος του ως άνω αποκλεισμού 
καθορίζονται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τη σοβαρότητα του 
αδικήματος ή παραπτώματος, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξή του, τη διάρκειά του, πιθανή 
υποτροπή, την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας του εκάστοτε οικονομικού φορέα και τα μέτρα που αυτός 
λαμβάνει προς αποφυγή διάπραξης παρόμοιων αδικημάτων ή παραπτωμάτων στο μέλλον.31 
 

2.2.4 Κριτήρια Επιλογής 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις 
χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση 
της σύμβασης, ειδάλλως η προσφορά τους απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται 
και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης.   

2.2.4.1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας32  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή ειδών. 
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

                                                                 
30  παρ. 7 άρ. 73 ν. 4412/2016 
31        Άρ. 74 ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
32 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
 
Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη σχετικού 
οργανισμού για να παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα καταγωγής τους (εφόσον προβλέπεται 
από την νομοθεσία στη χώρα καταγωγής τους). 

Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
(Βιομηχανικό ή Εμπορικό) Επιμελητήριο, με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου της 
παρούσας και33. 

 
Σε περίπτωση ενώσεων φορέων η πλήρωση των απαιτήσεων της καταλληλότητας για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας, πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 
2.2.4.2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται (σωρευτικά), επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν την κατάλληλη 
τεχνική υποδομή, την οργανωτική δομή και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την επιτυχή υλοποίηση της 
προμήθειας των αγαθών.  
 
Επιπλέον, οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 
 
Σε περίπτωση ενώσεων η πλήρωση της ανωτέρω απαιτήσεων  πρέπει να ικανοποιείται αθροιστικά από 
όλα τα μέλη. 
 
2.2.4.3. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 
Οι προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με: 
 
 α)  το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο 
 
 β)  το πρότυπο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS ή ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο 
 
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη – μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας/περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη 
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους 
οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα 
προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας/περιβαλλοντικής διαχείρισης πληρούν τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας/περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
 
Σε περίπτωση ενώσεων η πλήρωση της ανωτέρω απαιτήσεων  πρέπει να ικανοποιείται αθροιστικά από 
όλα τα μέλη. 

                                                                 
33 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
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2.2.5. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της 
παραγράφου 2.2.4.2.), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.34  
 
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες35. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση 
ή άλλων φορέων 36.  Όταν συμβαίνει τούτο, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική 
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 
 

2.2.6. Υπεργολαβία 

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

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.7.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 

                                                                 
34 άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει 
35 άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
36 τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
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2.2.7.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  
 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.5. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.7.1 και 2.2.7.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση . 
 
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.7.1 και 2.2.7.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας .  
 
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή . 
 
2.2.7.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Κατά την υποβολή προσφορών στη διαδικασία σύναψης της συμβάσης, ο προσφέρων οικονομικός φορέας 
υποβάλλει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α` 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
 α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισμού, και 74, περί 
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
 
 β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, περί 
κριτηρίων επιλογής, 76, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου και 
77, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, 
 
γ) τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 84, 
περί περιορισμού του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που καλούνται να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και 
 
δ) έχει λάβει μέτρα αποκατάστασης της αξιοπιστίας του, όπου αυτό απαιτείται. 
 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78, το ΕΕΕΣ 
περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τους φορείς αυτούς. 
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Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν 
ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως 
απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι 
υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο 
οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν 
λόγω δικαιολογητικά. 
 
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Παραρτήματος 1. 
 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. 
 

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

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.37 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ, υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,  την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
του. 
 
Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
                                                                 
37        Άρ. 79Α παρ. 2 ν. 4412/2016, όπως ισχύει 





 

39 
 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης38. 
 
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του προσφέροντος ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν 
αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει 
καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, 
κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 
 
2.2.7.2. Αποδεικτικά μέσα – Δικαιολογητικά κατακύρωσης39 
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται: 
  
α) κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ, 
 
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80 και 
 
γ) κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. δ’ της παρ. 3 του 
άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφος 2.2.4)40. 
 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
μέρος/ποσοστό της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να 
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.4 ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας63. 
 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

                                                                 
38 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
39        Άρ. 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
40 Άρ. 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.41  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν42. 
 
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού, οι προσφέροντες 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

 
Ο προσωρινός ανάδοχος κάθε τμήματος του διαγωνισμού, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από 
την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφό 3.2 «Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» της παρούσας, 
υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  
 

1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 
υποβολή του.  
 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1.  
 
Γίνεται δεκτή η υποβολή χωρίς επικύρωση και μετάφραση λευκού ποινικού μητρώου, που εκδόθηκε από 
κράτος μέλος της Ε.Ε., υπό τον όρο ότι εκδόθηκε για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους 
της ιθαγένειάς του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμός (EE) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, «για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των πολιτών μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012». 
 
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:  
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. Επιπλέον υπεύθυνη 

                                                                 
41        Άρ. 79 παρ. 6 ν. 4412/2016 
42 Άρ. 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός 
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα ή απασχολεί προσωπικό στην Ελλάδα, αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:  
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.  
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.  
 
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα 
(Πιστοποιητικό Δικαστικής φερεγγυότητας). Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  
 
Για τις IKE προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή 
κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό 
μεταβολών. 
 
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  
 
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων43. 
 
Αναφορικά με τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται για μεν τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, για δε τους συνεταιρισμούς για το χρονικό 
διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

                                                                 
43  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 
 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) Για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 
 
Επισημαίνεται ότι λειτουργεί η Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων στην οποία τηρείται 
Μητρώο των αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων.  
 
2.  Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.3. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 
Ειδικότερα οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό 
Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο καθώς και πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα EMAS ή ISO 14001 ή ισοδύναμο. 
 
 
2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.1. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 
 
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.44 

 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί 
τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεσης σύμβασης. 

 

                                                                 
44 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση. 
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.1. 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
 
3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης: 
 
Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει 
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα) 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους .  
 
 
4.  Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.3. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.4.3 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ανάλογα 
πιστοποιητικά.  
Ειδικότερα οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό 
Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο καθώς και πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα EMAS ή ISO 14001 ή ισοδύναμο. 
 
 

5. Για την απόδειξη της νόμιμης  εκπροσώπησης - σύστασης και των μεταβολών του νομικού 
προσώπου: 

 
 
i) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις 
των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 

Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, εφόσον ο προσφέρων 
συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία μέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. 
Ενδεικτικά, ως εξής: 

 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση εκπροσώπησης  
 Α.Ε.: Απόφαση Δ.Σ. περί εκπροσώπησης 
 Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε.: πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση περί εκπροσώπησης από τον 

διαχειριστή 
 Ένωση/ κοινοπραξία: α) σε περίπτωση που η κοινή προσφορά υποβάλλεται από έναν κοινό 

εκπρόσωπο, πληρεξούσιο με το οποίο ορίζεται κοινός νόμιμος εκπρόσωπος των μελών της 
ένωσης/ κοινοπραξίας, ο οποίος θα υπογράφει εκ μέρους της την προσφορά και κάθε άλλο 
απαιτούμενο έγγραφο και  γενικότερα θα την εκπροσωπεί στην διαγωνιστική διαδικασία και β) σε 
περίπτωση που η κοινή προσφορά υποβάλλεται από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση, πληρεξούσιο έγγραφο ή απλή εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
κάθε φορέα. 

Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να υποβάλουν κατά περίπτωση έγκριση του αρμόδιου οργάνου του 
Νομικού Προσώπου στην οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους45 που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

                                                                 
45 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων γενικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται επί 

του παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του ν. 4412/2016.  
Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο κατάλογο, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, και, κατά 
συνέπεια, δεν συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς στο εν λόγω πεδίο [του Μέρους ΙΙ. Α. «Πληροφορίες σχετικά 
με τον οικονομικό φορέα»] (ΕΑΑΔΗΣΥ οδηγία 23). 
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συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων 
έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η 
κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους 
αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  
 
4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
 
Υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
5. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων: 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.46 
 
Ενδεικτικά, η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με τη 
προσκόμιση κάθε αναγκαίου έγγραφου: 

 Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα απευθυνόμενης προς την Αναθέτουσα Αρχή με την 
οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την 
υλοποίηση της σύμβασης με τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος 
διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των ειδών. 

 Έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας διάρκειας τουλάχιστον ίσης με το προβλεπόμενο χρονικό 
διάστημα υλοποίησης της σύμβασης, δυνάμει της οποίας αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός 
φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή 
προς τον διαγωνιζόμενο της τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να 
είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα 
πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα 
είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα 
χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα 
διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο 
διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

 
6. Υπεργολαβία 
 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

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

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
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μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών. 
 

2.2.7.3. Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

α) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,47 καθώς και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.1.4 της παρούσας. 
 
β) Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 
των  δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’ της 
παρ. 2  του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από  
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της  
υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες  απορρέουν 
από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.  
 
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
 επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά  νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του κώδικα 
Δικηγόρων  (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 
4250/2014. Ειδικά τα  αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,  εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβεια τους. 
  

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους υποψήφιους.  
                                                                 
47       παρ. 10 άρ. 80 ν. 4412/2016 
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γ)  Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 
δ) Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποδεικνύουν ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν εμπίπτει στους λόγους 
αποκλεισμού και ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, κατά τα ανωτέρω χρονικά σημεία (κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016).  Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει αυτά να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 
ανάδοχοι. 

ε) Τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης) γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

i. τα δικαιολογητικά που αφορούν τις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και την περίπτωση β΄ της 
2.2.3.4 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

ii. τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.4.1, τα αποδεικτικά ισχύουσας 
εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την 
ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  

iii. οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους 
και  

iv. οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. 
 

2.3. Κριτήριο Ανάθεσης 

 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης σε κάθε τμήμα του Διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
 

2.4. Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  Παράρτημα ΙΙ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, και Παράρτημα ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες προμήθειες.  
 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
 
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα του 
Διαγωνισμού.  
 
Φορέας που συμμετέχει αυτόνομα ή σε ένωση με άλλους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στο 
διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερα του ενός σχήματα 
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διαγωνιζομένων. 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής48. 
 
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει προσβάλει νομίμως και εμπροθέσμως τη διακήρυξη του διαγωνισμού, 
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, 
με την προφορά του ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω 
όρους. Πάντως η γνώση του αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την 
αναφορά της σ’ αυτή. Εξάλλου, με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι 
είναι απολύτως ενήμεροι ως προς τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης και ότι έχουν μελετήσει 
όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.49 

 

2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ'αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
(εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες). 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 της ως άνω Κ.Υ.Α.  
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του 

                                                                 
48 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
49       Άρ. 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ  
Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η 
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές η προσφορά ή η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, 
στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  
 
Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
2.4.2.2. Χρόνος υποβολής προσφορών  
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της50. 
 
Ειδικότερα, αν η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού δεν καταστεί 
δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. βλάβη στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, απεργία, 
υπηρεσιακοί λόγοι, κ.λπ.), και αυτή αναβληθεί, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους 
διαγωνιζόμενους για την αναβολή, η οποία δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση 
της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.   
 
2.4.2.3. Ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
 
α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
 
β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
 
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα51, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν 
χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

                                                                 
50 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
51 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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2.4.2.4. Αναφορές καταχωρισμένων στοιχείων 
Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 
αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους 
στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων.  
  
Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό 
Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 
προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο 
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν. 
 
2.4.2.5. Καταχώριση εγγράφων και προσκόμισή τους στην Αναθέτουσα Αρχή 
Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα 
καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 
 
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 
 
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille. 
 
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα. 
 
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45), 
 
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, 
 
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  
 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
 
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 
 
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
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ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.  
 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
 
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
 
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 
 
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και  
 
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A'188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου - 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων - 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν EE 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην EE, όπως, ενδεικτικά, το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 
 
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
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H προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.  
 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 
 
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
 

2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
περιέχει52  
 
α) το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί 
με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α` 75), ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.7.1 της παρούσας διακήρυξης καθώς και τη 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ως άνω άρθρου 
 
β) την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, 
και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης, καθώς και  
 
γ) πρόσθετα έγγραφα, όπως καθορίζει η οικεία διακήρυξη. 
 
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, οι 
πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με 
ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε μορφή αρχείου 
XML, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΕΕΕΣ). 
 
Η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (https://espd.eprocurement.gov.gr/) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή 
άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 
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δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που 
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 
 
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες από την Α.Α. Πρβλ τις αναρτημένες 
στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης "Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)". 
 
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα έγγραφα του 
προηγούμενου εδαφίου, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση πλην της εγγύησης 
συμμετοχής. 
 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στην ικανότητα τρίτων, το ΕΕΕΣ περιέχει τις σχετικές πληροφορίες 
όσον αφορά τους φορείς αυτούς53 και υποβάλλεται χωριστό ΕΕΕΣ για τον τρίτο . 
 
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
μέρος/ποσοστό της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει χωριστά ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Επίσης εφόσον στηρίζεται στις 
ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται, εφόσον είναι 
σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για 
καθένα από τους υπεργολάβους. 
 
2.4.3.2. Τεχνική προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές» σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  
 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω παράρτημα. 
 
Ειδικότερα, ο προσφέρων θα πρέπει να συμπεριλάβει στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»:  
2.1) Ενότητα με τίτλο: «Προφίλ προσφέροντος», όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία του προσφέροντος 
(όνομα, επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, όνομα αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά), 
περιγραφή της επιχειρηματικής δομής (νομική μορφή, οργανόγραμμα, σύντομο ιστορικό κλπ,) και του 
συνόλου των δραστηριοτήτων (αντικείμενο, υπηρεσίες, πελατολόγιο- αποδεκτές δημόσιοι ή ιδιωτικοί 
φορείς κλπ.) του, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια προσφέροντος για τη 
συγκεκριμένη σύμβαση.  
2.2) Τον πίνακα συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Ειδικότερα, για την απόδειξη 
της συμμόρφωσης τους με τις απαιτήσεις- τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου της παρούσας 
Διακήρυξης του Παραρτήματος ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή 
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αποκλεισμού, υποβάλλουν συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο τον «Πίνακα συμμόρφωσης 
τεχνικής προσφοράς» του Παραρτήματος ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
2.3) Κάθε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει τη συμβατότητα των προσφερόμενων προδιαγραφών ως προς 
τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. 
 
Επισημαίνεται ότι στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να 
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων προσφοράς αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προφοράς. 
 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν (άρθρο 58 του ν. 4412/2016).  
Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η τεχνική προσφορά υποβάλλεται 
και υπογράφεται ψηφιακά είτε από όλα τα μέλη της ή από εκπρόσωπό της εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. 
 
 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο και στο Παράρτημα V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της διακήρυξης. 
 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, όπως ορίζεται κατωτέρω, επί ποινή απόρριψης στον 
(υπο)φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η Οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Εφόσον στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων επισυνάπτει στον (υπο)φάκελο «οικονομική προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει στο Παράρτημα V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας διακήρυξης) σε 
μορφή pdf. 
 
Επομένως, ο  (υπο)φάκελος «οικονομική προσφορά» θα περιλαμβάνει: 
 
1) την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, όπως αυτή εξάγεται από το σύστημα, ηλεκτρονικά 
(ψηφιακά) υπογεγραμμένη, και 
 
2) την οικονομική του προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας διακήρυξης σε μορφή pdf, επίσης ηλεκτρονικά (ψηφιακά) 
υπογεγραμμένη, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων σε αυτή. 
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Στην τιμή που θα προκύψει, περιλαμβάνονται όλες τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
2.4.4.1. Απαράδεκτες και μη κανονικές προσφορές 
 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και  
 γ) την οποία υποβάλλει προσφέρων ο οποίος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα 
 
Ως μη κανονική απορρίπτεται προσφορά: 

α) δεν πληροί τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης, 
β) υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, 
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς, 
δ) κρίνεται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλή.54 

 

2.4.5.  Χρόνος ισχύος των προσφορών55   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δηλώνεται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V: 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον 
ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. 
 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.  
 
Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους 
οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι 
προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών56 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
 
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα 
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,57  
 
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης,  
 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102. 
 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016), και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 
 
στ) η οποία τελεί υπό αίρεση, 
 
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
 
η) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και 
ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης, εφόσον 
αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 
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57 Άρ. 92 έως 97, άρ. 100 καθώς και άρ. 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 
 
ι) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 
 
ια) Οι αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών (Επιτροπή Διαγωνισμού) εξομοιώνεται 
με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται. 
 
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4., περί κριτηρίων επιλογής, 
 
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.5 ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 
 
Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, 
τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους οικονομικούς φορείς, όταν 
οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή 
λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 
υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή 
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τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.».58 

Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα. 

Επισημαίνεται ότι βάσει του άρ. 9 της ΥΑ 64233/2021 (ΦΕΚ Β 2453/2021): 

1. Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται αποκλειστικά 
μέσω του Υποσυστήματος κατά περίπτωση, με:  

α) την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα μέσω της ηλεκτρονικής περιοχής 
και λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης,  

β) την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς 
στην ηλεκτρονική περιοχή και ιδίως στα συνημμένα της ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης,  

γ) την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς, στην ηλεκτρονική περιοχή και 
ιδίως στα συνημμένα της σχετικής απάντησης (ενδεικτικά αναφέρονται η προσφορά και η αίτηση 
συμμετοχής) του οικονομικού φορέα στην ηλεκτρονική διαδικασία. Η απάντηση αποτελεί χωριστή σχετική 
ηλεκτρονική περιοχή για κάθε οικονομικό φορέα.  

Ιδίως για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες διαγωνισμών και αιτήσεων συμμετοχής, ο σχετικός ηλεκτρονικός 
χώρος περιλαμβάνει κατά περίπτωση τους (υπό)φακέλους: 

 
 i) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 
 ii) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά» 
 
 iii) «Οικονομική Προσφορά» 

 
 2. Από την 01.09.2021, οι ηλεκτρονικές περιοχές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνιστούν τον 
ηλεκτρονικό τόπο τήρησης του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45 του 
ν. 4412/2016. 
 
 3. Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις 
αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, 
αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Υποσυστήματος. Οι σχετικές 
προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, 
κοινοποίησης ή υποβολής και εάν δεν ορίζεται διαφορετική ώρα στα έγγραφα της σύμβασης λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. Ειδικότερα η κοινοποίηση 
πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας 
σύμβασης. Η επιτυχής αποστολή μηνύματος μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» λογίζεται και ως 
επιτυχής παραλαβή του από τον αποδέκτη. 
 

                                                                 
58      άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
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 4. Οι χρήστες των φορέων της παρ. 2.2 του άρθρου 5 της ως άνω ΥΑ υποβάλλουν ή/και αναρτούν μέσω 
του Υποσυστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 ή τα άρθρα 13 και 14 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). 
 

3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
 
H αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. H συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 
 
Ειδικότερα: 
 
α) H Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 
 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε 
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πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου. 
 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  
 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
 
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.  
 
Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 
απόφαση κατακύρωσης. 
 

3.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

 
Πέραν των οριζόμενων στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, 
και στο άρθρο 93, περί περιεχομένου φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής», ισχύουν και τα ακόλουθα59: 
 
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
                                                                 
59 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
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στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 αυτής. 
 
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 
 
2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινίσεις με την έννοια του άρθρου 102, εντός 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.  
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου 
και εντός της προθεσμίας της ως άνω πρόσκλησης. 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για 
την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη 
συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως 
ανωτέρω προβλέπεται.  
 
H παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από 
το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
 
3. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή 
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii)  από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.4 της παρούσας. 
 

4. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
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Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
 
5. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
 
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα 
με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας. 
 
7. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 
 

3.3. Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης60  

 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς). 
 
Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να 
κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, 
από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω του της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ την 
απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 
των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν οριστικά 
δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο τρόπο.61 Επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 
Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω 
απόφασης. 

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

                                                                 
60        Άρ. 105 του ν. 4412/2016 
61        Αρ. 105 παρ. 2 ν. 4412/2016 , όπως ισχύει. 
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α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά, 
 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και 
 
γ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79A του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. H υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Εν συνεχεία, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» τον ανάδοχο να 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την 
κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης στον ανάδοχο. 
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του 
άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 106. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
 
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση της παρ. 4 εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) 
ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού 
λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει 
από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να 
αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
 

3.4. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο 
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άρθρο 361 του ν. 4412/2016, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής62 η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
 
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
 
β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
 
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  
 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης63. 
 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5964. 
 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά65 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών66. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Το 
παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016 και 15 π.δ. 39/2017 (Α’ 64). 
                                                                 
62 άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
63 άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
64  Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
65 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και   

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
66 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
 
Η  αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
 
Α. Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
 
Β. διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 
ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της 
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 
 
Γ. Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 
 
Δ. Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής67. 
 
Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ68. 
 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Η άσκηση 
αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 

                                                                 
67  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
68  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
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δικαστής αποφανθεί διαφορετικά69. 
 
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 372 του ν. 4412/2016. 
 
Ο οικονομικός φορέας που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο 
εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου 121. Το αυτό ισχύει και σε 
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ. Δικαίωμα άσκησης του ως 
άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ. κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 
 
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 
 
H αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΑΕΠΠ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. H 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.70 
 
H ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.71 
 
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΑΕΠΠ, την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 
διαδίκων. 
 
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 
 

                                                                 
69 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
70  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016 
71  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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H προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  
 
Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας 
ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά72. Για την άσκηση της αιτήσεως 
κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 
 
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 
 
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης.  
 
Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 
 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 

3.5. Ματαίωση Διαδικασίας73 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής 
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των 
προσφερόντων ή συμμετεχόντων, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του 
άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 
 
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  
 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το 
σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106,  

 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον 

                                                                 
72  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016 
73 Άρ. 106 ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
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φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  
 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  
 
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,  
 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 
 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή «εγγύησης καλής εκτέλεσης», σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4  του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για κάθε τμήμα του διαγωνισμού κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της 
σύμβασης, ενώ για να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό της σχετικής σύμβασης. Το 
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI  «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ», παράγραφος Β. «Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης» της 
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, ενώ χρόνος 
ισχύος της ορίζεται τουλάχιστον κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο προμήθειας 
ειδών.  
 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δυο συμβαλλόμενους.  
 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.74 

                                                                 
74  Άρ. 72 παρ. 16 ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
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4.2 . Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Κατά την εκτέλεσή της εφαρμόζονται:  

α) οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,   

β) οι όροι της παρούσας σύμβασης και  

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας75. 

 

4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί:  
 
α) τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,  
 
β) Επιπλέον ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από 
την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της 
παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη 
τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016. 
 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 
 
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 
 
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 

                                                                 
75  Βλ. άρθρο 129 Ν. 4412/2016. 
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υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 
 

4.4. Υπεργολαβία 

4.4.1. Συμβατικές υποχρεώσεις αναδόχου 

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

4.4.2. Υπογραφή σύμβασης 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή 
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, το 
μέρος/ποσοστό καθώς και την αντίστοιχη αξία της σύμβασης.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί 
στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και 
τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 
συνεργασίας76. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους 
της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο 
τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
 

4.4.3. Λόγοι αποκλεισμού υπεργολάβων 

Η αναθέτουσα αρχή στις ανωτέρω περιπτώσεις επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για 
τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.7.2 της παρούσας, εφόσον το μέρος/ποσοστό της σύμβασης, το οποίο ο ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει σωρευτικά  το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 
και για μέρος/ποσοστό της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

                                                                 
76 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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4.5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση μεταστέγασης/συγχώνευσης ή αναδιάρθρωσης 
των υπηρεσιών της να μεταβάλει μονομερώς τους τόπους προμήθειας των αγαθών, πάντοτε εντός των 
γεωγραφικών ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης, χωρίς καμία επιβάρυνση της ίδιας. 
 

4.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης77  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του 
αναδόχου, εφόσον: 
 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1. Πληρωμή Αναδόχου – Φόροι – Κρατήσεις 

5.1.1. Αξία – Τιμολόγια – Δελτία Αποστολής 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τιμολόγιο – δελτίο αποστολής για την πώληση των υπό προμήθεια 
ειδών. Η πληρωμή της αξίας των εκάστοτε υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή τους, αφού θα έχει προσκομισθεί το αντίστοιχο τιμολόγιο, σε βάρος του 
Προϋπολογισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών – Δ.Ο.Υ. Ν. Θεσσαλονίκης της Α.Α.Δ.Ε. Η πληρωμή θα γίνεται, 
μετά την απαραίτητη προσκόμιση στο Τμήμα Ε΄ Προϋπολογισμού & Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Ε΄ 
Θεσσαλονίκης όλων των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες κατά το χρόνο πληρωμής διατάξεις 
δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία 
διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
 

                                                                 
77 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5.1.2. Φόροι – Κρατήσεις 

 
Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, ενδεικτικά: 
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση ύψους 0,10 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση 
υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.  
β) 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 
3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% και αφορά την αρχική, καθώς και κάθε συμπληρωματική σύμβαση. 
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016. 
γ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με 
τον ανάδοχο.  
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου 4%, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και τα ειδικότερα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 
4172/2013). 
 
Ο αναλογών Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

5.1.3. Διαδικασία πληρωμής 

O Ανάδοχος θα προσκομίζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρωμής στην επιτροπή παραλαβής της Δ.Ο.Υ. 
Ε’ Θεσσαλονίκης, η οποία, αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα της παραγράφου 6.3 «Παραλαβή ειδών».  

Έπειτα, η επιτροπή παραλαβής θα υποβάλλει στο Τμήμα Ε’ Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Ε’ 
Θεσσαλονίκης,  το ανωτέρω σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, καθώς και στον Ανάδοχο. Το εν λόγω 
πρωτόκολλο, το οποίο συντάσσεται εις τριπλούν, θα συνοδεύεται από τα ανωτέρω πρωτότυπα 
δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εισηγήσεών της προς το αποφαινόμενο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Το τμήμα Ε’ Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης μεριμνά για τη διαβίβαση 
ολοκληρωμένου φακέλου στην Αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή στην 
περίπτωση οριστικής παραλαβής. 
 

5.1.4. Εκχώρηση σύμβασης 

Η εκχώρηση των εισπρακτέων δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, επιτρέπεται μόνο σε 
αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αποκλειστικά και 
μόνο για την εκτέλεση της Σύμβασης, που αναλαμβάνει με την παρούσα. Σε κάθε περίπτωση, έχουν 
εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις περί εκχώρησης απαιτήσεων κατά του Δημοσίου (αρ. 145 ν. 4270/2014) 
και οι διατάξεις της υπ’ αρ. ΠΟΛ.1274/27.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3398). 
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5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

5.2.1. Έκπτωση αναδόχου 

Ο ανάδοχος, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος78 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν μετά από απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου: 
 
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρ. 105, ήτοι εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα 
στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση,  
 
β) εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του 
συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης  και  
 
γ) εάν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη τυχόν 
παρατάσεων. 
 
δ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 
206 του ν. 4412/2016.   
 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση προμηθειών κατά τις 
περιπτώσεις β) και γ), δ) η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει 
τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία 
πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε 
(15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο 
της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι 
λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με 
αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 79 
 
 

5.2.2. Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: σε περίπτωση δημόσιας 
σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

                                                                 
78       Άρ. 203 του ν. 4412/2016 
79       Άρ. 204 του ν. 4412/2016 
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206. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τη διαδικασία 
κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, την επιβολή κυρώσεων (κατάπτωση εγγύησης, ποινικές ρήτρες κλπ.) και 
τον υπολογισμό τους.  
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 
 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
 
α) Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
ειδών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
 
γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των ειδών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
 
δ) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με 
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
 
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος έχει οποιοδήποτε δικαίωμα, της έκφρασης προς την Υπηρεσία ή/και την 
Επιτροπή Παραλαβής της δικής του γνώμης ή πληροφόρησης, επεξήγησης, είτε γραπτά ή προφορικά. 
 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.80 
 
Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με την επιβληθείσα ποινική ρήτρα, αυτός μπορεί να ασκήσει 
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 205 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα της παραγράφου 5.3 της 
παρούσας διακήρυξης. Αν γίνει δεκτή η προσφυγή εν όλω ή εν μέρει, η επιβληθείσα ποινή εξαλείφεται ή 
προσαρμόζεται ανάλογα και η παρακρατηθείσα ποινική ρήτρα αποδίδεται στον ανάδοχο με την αμοιβή 
για την επόμενη προμήθεια ειδών. Η απόρριψη της προσφυγής καθιστά οριστική την επιβληθείσα ποινή. 
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 81 
 
Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται έτσι, ώστε να διατηρείται η 

                                                                 
80      Άρ. 218 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
81      Άρ. 218 παρ. 4 του ν. 4412/2016 





 

75 
 

λειτουργικότητα της σύμβασης. Εάν κάποιος όρος της σύμβασης δεν είναι λειτουργικός, δεν επηρεάζεται 
η ισχύς των υπολοίπων όρων. Τα συμβαλλόμενα μέρη σε αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωμένα να 
βρουν μία δίκαιη και οικονομική λύση με την οποία θα διορθώνεται η μη λειτουργικότητα του όρου. 
 

5.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων82   

Ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 203, 218, 219 και 220 του Ν. 4412/2016 καθώς και κατ΄ εφαρμογή 
των συμβατικών όρων, για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. 
 
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.  
 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν 
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 

5.4. Δικαστική επίλυση διαφορών   

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται έκαστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά ή τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς προσφυγής, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς 
διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα 
ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1. Παράδοση ειδών  

6.1.1. Υπηρεσία παρακολούθησης εκτέλεσης της Σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη Δ.Ο.Υ. Ε΄ 
Θεσσαλονίκης. 

6.1.2. Παράδοση ειδών 

Η παράδοση των ειδών κάθε τμήματος του Διαγωνισμού θα στις διευθύνσεις – έδρες των κάτωθι 
υπηρεσιών και κτιρίων των Δ.Ο.Υ. Ν. Θεσσαλονίκης καθώς και των 1ου και 2ου ΕΛ.ΚΕ Θεσσαλονίκης και του 

                                                                 
82      Άρ. 205 του ν. 4412/2016 
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υπό σύσταση ΚΕ.Β.ΕΙ.Σ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στις διευθύνσεις όπως αυτές γράφονται στον 
παρακάτω πίνακα, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση 
της Υπηρεσίας. 
 

 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση μεταστέγασης/συγχώνευσης ή αναδιάρθρωσης 
των υπηρεσιών της να μεταβάλει μονομερώς τους τόπους προμήθειας των ειδών, πάντοτε εντός των 
γεωγραφικών ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης, χωρίς καμία επιβάρυνση της ίδιας. 
 
Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να ειδοποιούν το τμήμα Ε’ – Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Ε’ 
Θεσσαλονίκης για την ημερομηνία που προτίθενται να παραδώσουν τα είδη, τουλάχιστον τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 

6.2. Τροποποίηση – διάρκεια σύμβασης83  

6.2.1. Τροποποίηση σύμβασης 

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

6.2.3. Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια των συμβάσεων που θα καταρτιστούν δυνάμει του παρόντος διαγωνισμού ορίζεται από την 
ανάρτηση καθεμίας τους στο ΚΗΜΔΗΣ και διαζευκτικά, είτε μέχρι 31.12.2023 είτε μέχρι την εκπλήρωση 
των συμβατικών υποχρεώσεων, όποιο επέλθει πρώτο, με την επιφύλαξη των άρθρων 132 και 206 επ. του 
Ν. 4412/2016. 
 

6.3. Παραλαβή ειδών  

6.3.1. Διαδικασία παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών 

Η παραλαβή των παρεχόμενων ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με 
                                                                 
83 Άρθρο 132 του ν. 4412/2016 

Α/Α 
ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης Βασ. Ηρακλείου 38, Τ.Κ. 546 23 
2 Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης Κ.Κρυστάλλη 4,   Τ.Κ. 546 26 
3 Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης Νικ. Πλαστήρα 57, Τ.Κ. 555 35 
4 Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης  Καραολή & Δημητρίου 13-15,    Τ.Κ. 562 24 
5 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης Β. Γεωργίου 10,     Τ.Κ. 570 08 
6 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Εθν. Αντιστάσεως 110,   Τ.Κ. 551 34 
7 Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Λουτρών 14 & Λαγκαδά 5,      Τ.Κ. 572 00 
8 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης 26ης Οκτωβρίου 35,    Τ.Κ. 540 12 
9 1ο ΕΛ.ΚΕ. Νομού Θεσσαλονίκης Εγνατία Οδός 51 (πρώην 53Α), Τ.Κ. 54624 

10 2ο ΕΛ.ΚΕ. Νομού Θεσσαλονίκης 26ης Οκτωβρίου 35,    Τ.Κ. 540 12 
11 ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης Τακαντζά 8-10, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 183 46 
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την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/201684, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας και 
σύμφωνα με τα άρθρα 206 – 208 του ν. 4412/2016.  
 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος Η σύμβαση 
μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω 
τρόπους: 
 
α) Με μακροσκοπική εξέταση. 
 
β) Με πρακτική δοκιμασία. 
 
γ) Με μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 
 
δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή 
και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. 
 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό – παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
 
Αν η Επιτροπή Παραλαβής παραλάβει τα είδη με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη 
της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται.  
Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 
 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται 

                                                                 
84 Βλ.  και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
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στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
 
Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης. 
 

6.3.2. Αυτοδίκαιη παραλαβή 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι 
η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.4. Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση85  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων ειδών με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παραλαβής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των ειδών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και 

ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας. 

 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις ποσότητες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5. Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και δεν αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της Σύμβασης που 

αφορά κάθε τμήμα του Διαγωνισμού. 

                                                                 
85 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
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6.6. Καταγγελία της σύμβασης – Υποκατάσταση αναδόχου  

6.6.1. Ποινικές καταδίκες 

Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από 

τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.6.2. Πτώχευση – εξυγίανση – εκκαθάριση – αναγκαστική διαχείριση – αναστολή δραστηριότητας 

Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.6.3. Υποκατάσταση 

Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 

έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 

ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 
 Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ 
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
 ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 
 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 ΠΕ/Α ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 
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Παραρτήματα 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Α.1. Συνοπτική παρουσίαση της Αναθέτουσας Αρχής 

Αποστολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι ο προσδιορισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη 
των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των 
αρμοδιοτήτων της. 
 
Αναλυτική παρουσίαση στην ιστοσελίδα: www.aade.gr Αρχική σελίδα Μενού Α.Α.Δ.Ε.  
 

Α.2. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου 

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3/Α4, τόνερ, τυμπάνων (drum),  φακέλων αλληλογραφίας και 
γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας Ε ΔΟΥ Θεσσαλονίκης                                                                                                                                                   
για το έτος 2023. 
 
Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει επτά (8) τμήματα. Συγκεκριμένα: 
 
Τμήμα Α 
Αφορά την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 για τις ανάγκες για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
 
Τμήμα Β 
Αφορά την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε 
Θεσσαλονίκης  για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
 
Τμήμα Γ 
Αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε 
Θεσσαλονίκης για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
 
Τμήμα Δ 
Αφορά την προμήθεια τόνερ και τυμπάνων (drum), Lexmark (γνήσια) εκτυπωτών laser, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
 
Τμήμα Ε 
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Αφορά την προμήθεια τόνερ    Kyocera (γνήσια) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών laser για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
 
Τμήμα ΣΤ 
Αφορά την προμήθεια τόνερ και τυμπάνων (drum),  ΟΚΙ  (γνήσια) εκτυπωτών laser για τις ανάγκες  των 
υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
 
Τμήμα Ζ 
Αφορά την προμήθεια τόνερ  και τυμπάνων (drum),   διαφόρων ειδών (γνήσια) φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων και εκτυπωτών laser για τις ανάγκες  των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης 
για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής.  
 
Τμήμα Η 
Αφορά την προμήθεια τόνερ  και τυμπάνων (drum),   διαφόρων ειδών (ισοδύναμα) φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων και εκτυπωτών laser για τις ανάγκες  των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης 
για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής.  
 
Περιγραφή των κτιρίων και των διευθύνσεων παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών βλ. σχετικό πίνακα 
στην παράγραφο 6.1.2. «Παράδοση ειδών» της παρούσας διακήρυξης. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση μεταστέγασης/συγχώνευσης ή αναδιάρθρωσης 
των υπηρεσιών της να μεταβάλει μονομερώς τους τόπους προμήθειας των ειδών, πάντοτε εντός των 
γεωγραφικών ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης, χωρίς καμία επιβάρυνση της ίδιας. 
 

Α.3. Διάρκεια σύμβασης και τροποίησης 

Αναλυτική περιγραφή στα άρθρα 4.5. «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της» και 6.2. 
«Τροποποίηση – διάρκεια σύμβασης» της παρούσας διακήρυξης. 
 

Α.4. Υπεργολαβία 

Αναλυτική περιγραφή στο άρθρο 4.4. «Υπεργολαβία» της παρούσας διακήρυξης. 
 

Α.5. Διαδικασία παράδοσης και παραλαβής αντικειμένου σύμβασης 

Αναλυτική περιγραφή στα άρθρα 6.1. «Παράδοση ειδών» και 6.3. «Παραλαβή ειδών» της παρούσας 
διακήρυξης. 
 

ΜΕΡΟΣ Β’ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Β.1. Χρηματοδότηση  

Η πηγή χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης αναφέρεται στην παράγραφο 1.2 «Στοιχεία 
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Διαδικασίας-Χρηματοδότηση» της διακήρυξης. 

Β.2. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (καθαρή αξία 112.903  €, πλέον ΦΠΑ 27096,77 €) για όλα τα τμήματα 
του Διαγωνισμού. 
 
Ειδικότερα, για κάθε τμήμα η εκτιμώμενη αξία είναι:  
 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Φ.Π.Α. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

Α’ 53.225,81 € 12.774,19 € 66.000 € 
Β’ 20.967,74 € 5.032,26 €  26.000,00 € 
Γ’ 10.806,45 € 2.593,55 €  13.400 € 
Δ’ 12.903,23 € 3.096,78 € 16.000,00 € 
Ε’ 8.064,52 € 1.935,48 € 10.000,00 € 

ΣΤ’ 4.032,26 € 967,74 € 5.000,00 € 
Ζ’ 1.935,48 € 464,52 € 2.400 € 
Η’ 967,74 € 232,25 € 1.200 € 

Σύνολα 112.903,23 € 27.096,77 € 140.000,00 € 
 
 
Τα είδη και οι ποσότητες ανά τμήμα είναι: 
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Τμήμα Α (Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και Α4) 
 
 
 

 Διαστάσεις  
 Α4 Α3 ΣΥΝΟΛΟ 

Ποσότητα 
(σε δεσμίδες 

των 500 
φύλλων) 

12.000 50 12.050 

 
 
 
 
 
 
 

     Τμήμα Β (Φάκελοι Αλληλογραφίας) 
 

 Διαστάσεις  
 115x230 250x350 190x260 ΣΥΝΟΛΟ 

Ποσότητα 
(τεμάχια) 

100.000 70.000 200.000 370.000 
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Τμήμα Γ (Γραφική ύλη) 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 ΜΠΛΕ ΣΤΥΛΟ διαρκείας -Πάχος μύτης 1.0mm με αφαιρούμενο καπάκι μύτης ΤΕΜΑΧΙΑ 3.000 

2 ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΥΛΟ διαρκείας -Πάχος μύτης 1.0mm με αφαιρούμενο καπάκι μύτης ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

3 ΜΟΛΥΒΙΑ με σκληρότητα μύτης 2ΗΒ. ΤΕΜΑΧΙΑ 500 

4 ΓΟΜΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΛΕΥΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 

5 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 40 

6 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ -Πάχος μύτης 1,5-3,0 mm – Τύπος μύτης στρογγυλή -χρώμα γραφής μαύρο ΤΕΜΑΧΙΑ 200 

7 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ -Πάχος μύτης 1,0-6,0 mm – Τύπος μύτης πλακέ – σε διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

8 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Πάχους 5mm , μήκους 6m τουλάχιστον ΤΕΜΑΧΙΑ 700 

9 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΙΚΡΟ) Νο 64  με δυνατότητα  συρραφής κατ' ελάχιστον 12 φύλλων ΤΕΜΑΧΙΑ 100 

10 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΕΓΑΛΟ) Νο 126 με δυνατότητα  συρραφής κατ' ελάχιστον 23 φύλλων ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

11 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ HEAVY DUTY με δυνατότητα συρραφής έως 240 φύλλων ΤΕΜΑΧΙΑ 2 

12 ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΝΙ  ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ No 10mm με δυνατότητα συρραφής κατ' ελάχιστον 10 φύλλων 
ΚΟΥΤΙ 1000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

100 

13 ΣΥΡΜΑΤΑ  ΜΙΚΡΟΥ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ Νο 64 με δυνατότητα συρραφής κατ' ελάχιστον 12 φύλλων 
ΚΟΥΤΙ 2000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

800 

14 ΣΥΡΜΑΤΑ  ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ  ΧΕΙΡΟΣ  Νο 126(24/6mm)  με δυνατότητα συρραφής κατ' ελάχιστον  23 φύλλων 
ΚΟΥΤΙ 1000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

300 

15 ΣΥΡΜΑΤΑ HEAVY DUTY ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ No 128(24/8) με δυνατότητα συρραφής κατ' ελάχιστον 50- 100 φύλλων 
ΚΟΥΤΙ 2000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

30 

16 ΣΥΡΜΑΤΑ HEAVY DUTY ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ No 923/20mm με δυνατότητα συρραφής 120-180 φύλλων 
ΚΟΥΤΙ 1000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

20 

17 ΣΥΡΜΑΤΑ HEAVY DUTY ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ No 923/23mm με δυνατότητα συρραφής 160-200 φύλλων 
ΚΟΥΤΙ 1000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

20 

18 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 
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19 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

20 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  No 4 (33mm) ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 50 

21 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  No 6 (57mm)  ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 180 

22 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 32 mm ΚΟΥΤΙ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 15 

23 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 51 mm ΚΟΥΤΙ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 15 

24 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ με οδηγό και δυνατότητα διάτρησης κατ' ελάχιστον   10 φύλλων ΤΕΜΑΧΙΑ 10 

25 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ με  οδηγό και δυνατότητα διάτρησης κατ' ελάχιστον  25 φύλλων  ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

26 ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ - ΚΟΠΙΔΙΑ -πλαστικα με πλάτος λεπίδας 18mm ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

27 ΨΑΛΙΔΙΑ με πλαστική λαβή  16-17 cm ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

28 ΧΑΡΑΚΕΣ πλαστικοί - διαφανείς 30cm ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

29 ΜΕΛΑΝΗ ΤΑΜΠΟΝ Μπλέ 28ml ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

30 ΜΕΛΑΝΗ ΤΑΜΠΟΝ Μαύρη 28ml ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

31 ΜΕΛΑΝΗ ΤΑΜΠΟΝ Κόκκινη 28ml ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

32 ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ Νο 2 Μπλε  7cm X 11cm ΤΕΜΑΧΙΑ 70 

33 ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ Νο 3 Μπλε  6cm X 9cm ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

34 ΚΛΑΣΕΡ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 4/32 Χωρητικότητας 350 φύλλων Α4 ΤΕΜΑΧΙΑ 80 

35 ΚΛΑΣΕΡ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/32 Χωρητικότητας 750 φύλλων Α4 ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

36 ΚΛΑΣΕΡ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/34 Χωρητικότητας 750 φύλλων Α4+ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 

37 ΦΑΚΕΛΟΙ  ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣΠΑΝ 25X35mm σε διαφορα χρωματα ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

38 ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ κατάλληλο για φύλλα Α4 ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

39 ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΠΛΕ ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 8.000 

40 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 
ΠΑΚΕΤΟ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

500 

41 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  Α4  ΤΥΠΟΥ Γ  
ΠΑΚΕΤΟ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

20 

42 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ  50Χ50mm (ΤΥΠΟΥ POST IT) 
ΠΑΚΕΤΟ 250 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

80 
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43 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ 4 ΧΡΩΜΑΤΩΝ τύπου  20Χ50 mm (ΤΥΠΟΥ POST IT) 
ΠΑΚΕΤΟ 125 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

60 

44 ΛΕΥΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  90X90mm (ΤΥΠΟΥ POST IT) 
ΠΑΚΕΤΟ 800 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

25 

45 ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΔΙΑΦΑΝΟ (15X33) ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

46 ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΚΡΑΦΤ (ΚΑΦΕ) 5cm ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

47 ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 5 cm ΤΕΜΑΧΙΑ 80 

48 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ  5cm ΤΕΜΑΧΙΑ 40 

49 ΚΟΛΛΕΣ STICK 21gr ΤΕΜΑΧΙΑ 25 

50 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ 20ml ΤΕΜΑΧΙΑ 25 

51 ΣΠΑΓΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΙ άσπρος ναυλον ΚΟΥΒΑΡΙ 500γρ 10 

52 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ   (1Kg) λεπτά με μεγάλο άνοιγμα 75mm 1,5x1,5 ΚΙΛΑ 30 

53 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ   (1Kg)  μεσαία ΚΙΛΑ 6 

54 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ   (1Kg) χοντρά ΚΙΛΑ 10 

55 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ POS (ΘΕΡΜΙΚΑ ΡΟΛΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 57x40x13A) ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 60 ΤΕΜ 20 

56 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90 cm X 120 cm TEMAXIA 2 

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   17.590 
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Τμήμα Δ (Τόνερ και τύμπανα Lexmark γνήσια) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TONEΡ-DRUM 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
TONER-
DRUM 

ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

TONER 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

LEXMARK MS 811 DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 
Lexmark 522X Black Toner 

(52D2X0E) ΓΝΗΣΙΟ 45.000 30 
Lexmark MS811 DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER DRUM LEXMARK MS 811 DN ΓΝΗΣΙΟ 100.000 25 

LEXMARK MS 810 DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Lexmark 52D2H0E Black Toner ΓΝΗΣΙΟ 25.000 2 
LEXMARK MS 810 DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER DRUM-MS Imaging Unit 52D0Z00 ΓΝΗΣΙΟ 100.000 2 
LEXMARK E T652DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Lexmark T650H11E Black Toner ΓΝΗΣΙΟ 25.000 50 
LEXMARK E450DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER DRUM LEXMARK E450DN ΓΝΗΣΙΟ 30.000 3 

LEXMARK MS 510 DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER DRUM-50F 0Z00 ΓΝΗΣΙΟ 60.000 3 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ         115 

 
 
Τμήμα Ε (Τόνερ Kyocera γνήσια) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TONER-DRUM 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
TONER-
DRUM 

ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

TONER 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

KYOCERA TASK ALFA 4012i ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ Kyocera TK-7225 Black Toner ΓΝΗΣΙΟ 35.000 5 

KYOCERA ECOSYS P 3155 DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Kyocera TK-3190 Black Toner ΓΝΗΣΙΟ 25.500 55 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ         60 
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Τμήμα ΣΤ (Τόνερ και τύμπανα OKI γνήσια) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TONER-DRUM 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
TONER-
DRUM 

ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

TONER 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΟΚΙ ES4132 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 
Toner-KES4132/ES5112/ES4192/ES5162 

9Κ ΓΝΗΣΙΟ 12.000 20 

ΟΚΙ ES4132 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 
EPCARTK ES4131 4132 5112 4191 4192 

5162 (25K)-DRUM ΓΝΗΣΙΟ 25.000 20 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ         40 

 
Τμήμα Ζ  (Τόνερ και τύμπανα διαφόρων ειδών γνήσια) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TONER-DRUM 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
TONER-
DRUM 

ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

TONER 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

RICOH MP 2501 ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ Toner Ricoh NRG MP 2501 841769 9K ΓΝΗΣΙΟ 9.000 9 

RICOH MP 3555 ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 
Toner Ricoh 842125 BL 

MP2555/2554/3054/3354/3554 24K ΓΝΗΣΙΟ 24.000 12 

KONICA MINOLTA BIZHUB 363 ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 
Konica - Minolta TN-414K Black Toner 

(A202050) ΓΝΗΣΙΟ 25.000 5 

KONICA MINOLTA DEVELOP INEO 363 ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ Develop TN-414 Black Toner (A2020D0) ΓΝΗΣΙΟ 25.000 2 

Konica Minolta Bizhub 20P Εκτυπωτής Laser 
Konica Minolta BIZHUB 20 TN-318 

BLACK Γνήσιο 25.000 
3 

Konica Minolta Bizhub 20P Εκτυπωτής Laser IMAGING UNIT 312K-BLACK Γνήσιο 50.000 1 

Ricoh MP 4054 ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
Ricoh MP 6054 Black Toner/ 

842349/842127 Γνήσιο 37.000 
2 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ         34 
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Τμήμα Η  (Τόνερ και τύμπανα διαφόρων ειδών ισοδύναμα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TONER 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
TONER-
DRUM 

ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

TONER 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

KYOCERA KM 2035 ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ Kyocera TK-410 Black Toner ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 15.000 3 

LEXMARK MS 510 DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Lexmark 50F2H00 Black Toner  ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 5.000 3 

KYOCERA KM 2035 ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ Kyocera TK-410 Black Toner ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 15.000 3 

KYOCERA KM 3050-KM 5050 ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ Kyocera TK-715 Black Toner ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 35. 000 5 

XEROX PHASER 3320 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 
Toner XEROX 106R02305 BL Phaser 

3320 5K ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 11.000 2 

LEXMARK E450DN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Toner Lexmark Ε450Η11  ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 11.000 10 
BROTHER HL 5170 DN Εκτυπωτής Laser DRUM BROTHER DR-3000 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 20.000 3 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ         29 
 
 
 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 η Αναθέτουσα Αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να 
κατακυρώσει τη σύμβαση κάθε τμήματος για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και 
ειδικότερα μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας των αγαθών. 
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Β.3. Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού  

Η εκτίμηση της αξίας των συμβάσεων, ως αποτέλεσμα τεκμηριωμένης σχετικής οικονομικής ανάλυσης, 
βασίστηκε στις ανάγκες των Υπηρεσιών για την προμήθεια των ειδών ανά τμήμα του Διαγωνισμού, όπως 
αυτές προσδιορίζονται ειδικότερα από τις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ), στην ισχύουσα νομοθεσία, νομολογία καθώς και, 
σε σχετικές αποφάσεις ή κατευθυντήριες οδηγίες,  σε συνδυασμό με την επεξεργασία – ανάλυση 
δεδομένων.  
 
Η τελευταία συμβάλλει στην κατανόηση (εκτίμηση) της σχετικής αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται 
οι εν λόγω επιχειρήσεις προμήθειας των υπό προμήθεια ειδών, διευκόλυνε την κοστολόγηση και οδήγησε 
στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, ώστε να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός, να εξαλειφθεί ο κίνδυνος 
εμφάνισης μη ανταγωνιστικών συμπεριφορών καθώς και, στην εξοικονόμηση πόρων, υπό την έννοια 
δέσμευσης πιστώσεων, και επακόλουθο αυτού στην προάσπιση δημόσιου συμφέροντος. 
 

Β.4. Φ.Π.Α. – Κρατήσεις 

Στην παράγραφο 5.1.2. «Φόροι – Κρατήσεις» περιγράφονται αναλυτικά οι κρατήσεις και η παρακράτηση 
φόρου. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. Γενικές απαιτήσεις – Υποχρεώσεις αναδόχου 

 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας 
περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

 
2. Στην αναθέτουσα αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των 

ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση, μερικώς ή συνολικά των 
παραπάνω αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα στην αναθέτουσα αρχή να καταγγείλει 
μονομερώς τη σύμβαση. 

 
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή για την τήρηση της 

σύμβασης. 
 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που 
ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. 
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5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή 
ζημίας, φθοράς ή βλάβης στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και είναι μοναδικός 
υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε προσώπου, για κάθε φύσεως και 
είδους ζημίες, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα 
χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, αν τυχόν υποχρεωθεί η 
Αναθέτουσα Αρχή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα 
απασχοληθεί για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας που προκληθεί στο 
προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αναθέτουσα Αρχή στο 
πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται για την αποκατάσταση αυτών, εφόσον 
αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του. 

 
6. Η υποβολή  της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους του προσφέροντος την πλήρη γνώση και 

αποδοχή όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 
Ειδικότερα, η υποβολή προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους του προσφέροντος πλήρη γνώση των 
συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
7. Η παράδοση των ειδών θα γίνει με μέριμνα και ασφάλεια του Αναδόχου, με δικό του 

προσωπικό, ενώ οποιοδήποτε κόστος προετοιμασίας, προστασίας, μεταφοράς, τοποθέτησης θα 
βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 
8. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών, υλικών συσκευασίας 

που θα προκύψουν μετά την παράδοση, εγκατάσταση και συναρμολόγηση των αντικειμένων, θα 
γίνεται με ευθύνη και δαπάνες των Αναδόχων. 

 
9. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να τηρήσει  εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 
οποιαδήποτε έγγραφα (στοιχεία, σχέδια κατόψεων) ή κάθε άλλου είδους πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων ή επ’ ευκαιρία εκτέλεσης αυτών και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή ή τις 
δραστηριότητές της. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ειδικότερα ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα 
αποκαλύψει τις πληροφορίες ή θα ανακοινώσει προφορικά ή θα διαρρεύσει εγγράφως ή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα διαβιβάσει ή θα γνωστοποιήσει προς τρίτους οποιαδήποτε 
πληροφορία τυχόν έρθει σε γνώση του στο πλαίσιο ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης των συμβατικών 
του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας 
κατά τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση. Σε κάθε 
δε περίπτωση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε 
υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση 
να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της σύμβασης που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση της  Αναθέτουσας Αρχής. Η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και στο 
προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και σε κάθε τυχόν υπεργολάβο απασχολεί σχετικά. Σε 
περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των υποχρεώσεων τήρησης της εμπιστευτικότητας κατά τα 
ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση, με όλες τις 
συνακόλουθες συνέπειες. Σε κάθε δε περίπτωση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκατάσταση 
οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου. 

 
10. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των 

όρων της παρούσας. 
 

Για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, επιπλέον: 
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11. Τα μέλη που αποτελούν την ένωση θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα και το 
συμφωνητικό, υποχρεώσεων τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής 
των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 
δύναται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από 
τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της 
σύμβασης. 

12. Σε περίπτωση που – εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας – κάποιο 
μέλος της ένωσης αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με το ίδιο τίμημα. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης της σύμβασης, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 
σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον, αυτά είναι 
σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της 
σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει εάν 
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διάδοχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της 
σύμβασης. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να 
εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με 
προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε στην αντίστοιχη φύση του διαγωνισμού. Η 
αντικατάσταση, ωστόσο πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Β. Τεχνικές προδιαγραφές 

Β.1. Τμήμα Α (Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και Α4) 

 
,Χαρτί Α3 – Γενικά χαρακτηριστικά 
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3: 

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

 Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις 
δύο όψεις του. 

 Θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων 29,7 cm x 42,0cm (ΕΝ 
20216). 

 Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και 
των εκτυπωτών (Laser και Inkjet). 

 Δε θα πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις 
κλιματολογικές συνθήκες. 
 

Χαρτί Α3 – Ειδικά χαρακτηριστικά 
 Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 % κ.β έως 5,5 % κ.β (EN 20287). 
 Μάζα : 80 gr/m2 ± 4% (EN ISO 536). 
 Πάχος : 100 ± 10 μm (ΕΝ 20534). 
 Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85% (ISO 2471). 
 Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 85% (ΑSΤΜ Ε 313) ή CIE Whiteness μεγαλύτερη από 140 Whiteness 

Units (ISO 11475) ή μεγαλύτερη από 120 Whiteness Units (ISO 11476). 
 Λαμπρότητα: Μεγαλύτερη από 90% (ISO 2470-1) ή μεγαλύτερη από 95% (ISO 2470-2). 





 

93 
 

 Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 - 330 ml/min (ISO 8791-2). 
 
Χαρτί Α3 – Συσκευασία 

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

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

 
Χαρτί Α3 – Επισημάνσεις 

 Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: 
 Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή. 
 Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3). 
 Ο αριθμός των φύλλων. 
 Η μάζα (g/m2). 
 Τo οικολογικό σήμα της ΕΕ (Ecolabel) ή/και άλλα οικολογικά σήματα τύπου Ι (π.χ. Blue 

Angel) όταν το προϊόν τα διαθέτει. 
 Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

 Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή. 
 Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα: Α3 29,7 cm x 42,0cm). 
 Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει. 

 
Χαρτί Α3 – Υποχρεώσεις προμηθευτών 
Ο προμηθευτής: 

 Είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει φύλλο συμμόρφωσης, όπου 
θα απαντώνται υποχρεωτικά όλες οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών με 
αντίστοιχες παραπομπές 

 Είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία να δηλώνει τους κατασκευαστές, τα εργοστάσια κατασκευής του χαρτιού και τον τόπο 
εγκατάστασής τους. 

Χαρτί Α4 – Γενικά χαρακτηριστικά 
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4: 

 Θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων 21,0 cm x 29,7cm (ΕΝ 
20216). 

 Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και 
των εκτυπωτών (Laser και Inkjet). 

 Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις 
δύο όψεις του. 

 Δε θα πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις 
κλιματολογικές συνθήκες. 

 
Χαρτί Α4 – Ειδικά χαρακτηριστικά 
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 Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 % κ.β έως 5,5 % κ.β (EN 20287). 
 Μάζα : 80 gr/m2 ± 4% (EN ISO 536). 
 Πάχος : 100 ± 10 μm (ΕΝ 20534). 
 Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85% (ISO 2471). 
 Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 85% (ΑSΤΜ Ε 313) ή CIE Whiteness μεγαλύτερη από 140 Whiteness 

Units (ISO 11475) ή μεγαλύτερη από 120 Whiteness Units (ISO 11476). 
 Λαμπρότητα: Μεγαλύτερη από 90% (ISO 2470-1) ή μεγαλύτερη από 95% (ISO 2470-2). 
 Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 - 330 ml/min (ISO 8791-2). 

Χαρτί Α4 – Συσκευασία 
 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, 

οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων 
διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή 
στο στάδιο της χρησιμοποίησης. 

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

Χαρτί Α4 – Επισημάνσεις 
 Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: 

 Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή. 
 Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4). 
 Ο αριθμός των φύλλων. 
 Η μάζα (g/m2). 
 Τo οικολογικό σήμα της ΕΕ (Ecolabel) ή/και άλλα οικολογικά σήματα τύπου Ι (π.χ. Blue 

Angel) όταν το προϊόν τα διαθέτει. 
 Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

 Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή. 
 Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα: Α4 21,0 cm x 29,7cm). 
 Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει. 

 
Χαρτί Α4 – Υποχρεώσεις προμηθευτών 
Ο προμηθευτής: 

 Είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει φύλλο συμμόρφωσης, όπου 
θα απαντώνται υποχρεωτικά όλες οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών με 
αντίστοιχες παραπομπές 

 Είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία να δηλώνει τους κατασκευαστές, τα εργοστάσια κατασκευής του χαρτιού και τον τόπο 
εγκατάστασής τους. 

Β.2. Τμήμα Β (Φάκελοι αλληλογραφίας) 

 
Οι υπό προμήθεια φάκελοι αλληλογραφίας δεν πρέπει να έχουν διάφανη θυρίδα. Διατίθενται σε τρεις 
διαστάσεις (Ύψος Χ Μήκος): 

 115x230mm 
 250x350mm (κίτρινου χρώματος) 
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 190x260mm 
 
Η απόκλιση των διαστάσεων να είναι +- 3cm 
 
Στο επάνω αριστερό μέρος των φακέλων αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τίθεται προτυπωμένο σήμα (λογότυπο) κάτω από τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και πάνω από τον τίτλο της Γενικής Διεύθυνσης (“Γενική Διεύθυνση Φορολογικής 
Διοίκησης”). Το προτυπωμένο σήμα (μονόχρωμη εκτύπωση σε αποχρώσεις του μπλε) συντίθεται από 
τετράγωνο σήμα, από ακρωνύμιο και από την επωνυμία της «Ανεξάρτητης Αρχής» σε μπλε χρώμα. Το 
σήμα αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο μπλε χρώματος και από έξι γραμμές λευκού χρώματος, που 
είναι τοποθετημένες στο κάτω μέρος του τετραγώνου και τέμνονται μεταξύ τους. Δεξιά του τετράγωνου 
σήματος αναγράφονται στο επάνω μέρος το ακρωνύμιο που αποτελείται από τα αρχικά γράμματα της 
επωνυμίας της Ανεξάρτητης Αρχής "Α.Α.Δ.Ε." και στο κάτω μέρος, ολογράφως, η επωνυμία "Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων". Η αναλογία (λόγος) πλάτους προς ύψος του σήματος αυτού είναι 3,6 : 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β.3. Τμήμα Γ (Γραφική ύλη) 

Α/Α 1, 2: Στυλό διαρκείας 
Πρέπει να έχει αδιάβροχη γραφή μακράς διαρκείας, χωρίς διακοπές και κηλίδες, με μελάνι που στεγνώνει 
γρήγορα χωρίς να αφήνει μουντζούρες. Η μύτη του να είναι λεπτή με πάχος 1,0mmκαι δεν πρέπει να 
χαράζει το χαρτί. Το στυλό πρέπει να έχει διάφανο στέλεχος που επιτρέπει να διακρίνεται η στάθμη του 
μελανιού, χρώματος μπλε/κόκκινο και να διαθέτει αεριζόμενο καπάκι ασφαλείας για να μη στεγνώνει το 
μελάνι. 
 
Α/Α 3: Μολύβια 
Πρέπει να διαθέτουν κορμό με άνετη λαβή και σταθερή γραφή μήκους περίπου 18cm. Η μύτη γραφής να 
είναι από γραφίτη, ανθεκτική στο σπάσιμο και σκληρότητας ΗΒ. 
 
Α/Α 4: Γόμες 
Πρέπει να είναι λευκή, υψηλής ποιότητας που να αφαιρεί πλήρως το μολύβι από το κοινό χαρτί, να μην 
αφήνει μουτζούρες και να μην φθείρει το χαρτί, να έχει χάρτινο περίβλημα για να διατηρείται καθαρή. 
 
Α/Α 5: Ξύστρες 
Πρέπει να είναι μεταλλικές μίας τρύπας, κατάλληλες για όλα τα κλασικά πάχη μολυβιών, με λάμα πολύ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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καλής ποιότητας. 
 
Α/Α 6: Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι 
Πρέπει να είναι ανεξίτηλοι. Να περιέχει μελάνι με βάση το νερό για να στεγνώνει αμέσως. Να διαθέτει 
στρογγυλή μύτη πάχους 1.5mm – 3.00 mm, μαύρου χρώματος και καπάκι ασφαλείας. 
 
Α/Α 7: Μαρκαδόροι υπογράμμισης 
Πρέπει να είναι διαφορετικών χρωμάτων και σε κλειστή συσκευασία. Να διαθέτουν μύτη γραφής 1.0 – 6.0 
mm με μη τοξικό μελάνι που στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει μουντζούρες. Να είναι ανεξίτηλοι και 
κατάλληλοι για χαρτί απλό, φαξ και φωτοτυπικό και να διαθέτουν καπάκι για να μη στεγνώνει το μελάνι. 
Τύπος μύτης πλακέ. 
 
Α/Α 8: Διορθωτικές ταινίες 
Πρέπει να είναι λευκού χρώματος, με πλάτος 5mm και μήκος τουλάχιστον 6m. 
 
Α/Α 9: Συρραπτικά χειρός μικρά 
Τα μικρά συρραπτικά χειρός να είναι μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας, για μόνιμη 
συρραφή και σύστημα αντιμπλοκαρίσματος. Να δέχεται έως και 150 σύρματα Νο 64(πλάτους 6mm), και 
με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 12 φύλλων. 
 
Α/Α 10: Συρραπτικά χειρός μεγάλα 
Τα μεγάλα συρραπτικά χειρός να είναι μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας και να 
λειτουργούν με σύρματα σχήματος Π Νο 24/6(πλάτους 12 mm), με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 23 
φύλλων. 
 
Α/Α 11: Συρραπτικά χειρός γίγας (Heavy Duty) 
Το συρραπτικό «γίγας» να διαθέτει αντιολισθητική πλαστική βάση και εμπρόσθια όπλιση, για μόνιμη 
συρραφή έως 240 φύλλων. Να δέχεται έως και 100σύρματαΝο 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17. 
 
Α/Α 12, 14, 16, 17: Σύρματα συρραπτικού Νο10, Νο126 (24/6), Νο923/20,, Νο923/23 αντίστοιχα 
Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα, συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 1.000 τεμαχίων. 
 
Α/Α 13, 15: Σύρματα συρραπτικού Νο64, Νο128 (24/8) αντίστοιχα 
Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα, συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 2.000 τεμαχίων. 
 
Α/Α 18: Αποσυρραπτικά τανάλια 
Το αποσυρραπτικό τανάλια να είναι αποσυρραπτική μεταλλική πένσα γραφείου χειρός, με ελατήριο και 
λεπτό στόμιο και να είναι ικανό να αφαιρεί σύρματα συρραπτικών όλων των διαστάσεων από τα έγγραφα 
χωρίς να τα καταστρέφει. 
 
Α/Α 19: Αποσυρραπτικά καβουράκι 
Το αποσυρραπτικό καβουράκι να είναι με πλαστική επένδυση για εύκολο πιάσιμο στο χέρι. Να μπορεί να 
αποσυρράπτει εύκολα και γρήγορα κάθε τύπου συνδετήρα γραφείου χωρίς να σκίζει το χαρτί. 
 
Α/Α 20, 21: Συνδετήρες 
Οι συνδετήρες θα είναι μεταλλικοί από ανθεκτικό σύρμα, που δεν σκουριάζει. 
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Α/Α 22: Κλιπ μεταλλικά των 32mm 
Τα κλιπς θα πρέπει να είναι μεταλλικά με σταθερή δύναμη συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει με τον καιρό, 
χρώματος μαύρου, πλάτους 32mm και να συγκρατούν έως 100 φύλλα σε συσκευασία 10 – 12 τεμαχίων. 
 
Α/Α 23: Κλιπ μεταλλικά των 51mm 
Τα κλιπς θα πρέπει να είναι μεταλλικά με σταθερή δύναμη συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει με τον καιρό, 
χρώματος μαύρου, πλάτους 51mm και να συγκρατούν έως 150 φύλλα σε συσκευασία 10 – 12 τεμαχίων. 
 
Α/Α 24, 25: Διακορευτές 
Το περφορατέρ να κάνει διάτρηση 2 τρυπών σε απόσταση έως και 13mm από το μέσα άκρο της σελίδας 
και με απόσταση μεταξύ των τρυπών 80mm για εύκολη προσαρμογή στα περισσότερα κλασέρ ή ντοσιέ με 
2 κρίκους της αγοράς. Να δέχεται μέχρι 10 σελίδες 80γρ. (για το α/α 26) και μέχρι 25 σελίδες 80γρ (για το 
α/α 27). Να περιέχει πλαστικό δοχείο αχρήστων και να έχει διάμετρο τρυπών6 mm, ενώ πρέπει να 
διαθέτει και οδηγό. 
 
Α/Α 26: Χαρτοκόπτες 
Ο χαρτοκόπτης να είναι ιδανικός για εύκολο άνοιγμα φακέλων και να μην σκίζει το περιεχόμενο έγγραφο 
στην προσπάθεια ανοίγματος. Να είναι κατασκευασμένος από μεταλλικό ανοξείδωτο υλικό, με πλαστική 
λαβή. Η λεπίδα να έχει πλάτος 18mm. 
 
Α/Α 27: Ψαλίδια 
Τα ψαλίδια πρέπει να διαθέτουν πλαστική εργονομική λαβή και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι 
λεπίδες να έχουν μήκος τουλάχιστον 16cm. 
 
Α/Α 28: Χάρακες των 30cm αντίστοιχα 
Ο χάρακας να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό διαφανές πλαστικό, να έχει αρίθμηση με 
υποδιαίρεση χιλιοστών και να διαθέτει πατούρα, διαστάσεων 30cm. 
 
Α/Α 29,30,31: Μελάνι για ταμπόν χρώματος μπλε, μαύρο, κόκκινο αντίστοιχα 
Το μελάνι για ταμπόν σφραγίδων να διατίθεται σε συσκευασία τουλάχιστον των 28ml. Να είναι κατάλληλο 
για όλους τους τύπους σφραγίδων. Να διατίθεται σε μπλε (α/α 29), μαύρο (α/α 30) και κόκκινο (α/α 31) 
χρώμα. 
 
Α/Α 32, 33: Ταμπόν Νο2 και Νο3 αντίστοιχα 
Το ταμπόν θα έχει μεταλλική θήκη και μεταλλικό καπάκι και το κυρίως σώμα του θα είναι μπλε. 
Διαστάσεις 11x7cm (Νο2) (για το α/α 32) και 9x6cm (Νο3) (για το α/α 33). 
 
Α/Α 34,35,36: Κλασέρ 4/32, 8/32, 8/34 αντίστοιχα 
Τα κλασέρ να είναι πλαστικοποιημένα (ανθεκτικό χαρτόνι με πλαστική επένδυση), με στρογγυλό 
μεταλλικό κρίκο στη ράχη τους, σε διάφορα χρώματα. Να διαθέτουν μεταλλική ακμή στη βάση τους για 
μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση και μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη τους να 
υπάρχει διαφανής θήκη με ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων. Να είναι τύπου: 

 4/32 , χωρητικότητας τουλάχιστον έως 350 φύλλα (α/α 34), κατάλληλα για φύλλα Α4 
 8/32 , χωρητικότητας τουλάχιστον έως 750 φύλλα (α/α 35), κατάλληλα για φύλλα Α4 
 8/34 , χωρητικότητας τουλάχιστον έως 750 φύλλα (α/α 36), κατάλληλα για φύλλα Α4+ 
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Α/Α 37: Φάκελοι με λάστιχο πρεσπάν 
Ανθεκτικό ντοσιέ από χοντρό πρεσπάν. Να διαθέτει τρία εσωτερικά πτερύγια συγκράτησης των χαρτιών 
και να κλείνει με λάστιχο. Επίσης να διαθέτει τυπωμένη γραμμογράφηση στο εξώφυλλο και να έχει 
διαστάσεις 25x35. Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα εκτός μαύρου και να είναι κατάλληλα για έγγραφα 
Α4. 
 
Α/Α 38: Ντοσιε αρχειοθέτησης εγγράφων πλαστικό με έλασμα 
Τα ντοσιέ να είναι από εύκαμπτο πλαστικό υλικό με έλασμα και να συγκρατούν τουλάχιστον 30 φύλλα Α4. 
Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα. 
 
Α/Α 39: Ντοσιε αρχειοθέτησης εγγράφων μπλε σκληρό με κορδόνια 
Τα ντοσιέ να είναι από σκληρό χαρτόνι, με διαστάσεις 25 cm (πλάτος), 35cm (ύψος) και 8cm (πλάτος 
ράχης). Να διατίθεται σε μπλε χρώμα και να διαθέτει τρία ζεύγη κορδονιών για ασφάλιση του 
περιεχομένου τους. 
 
Α/Α 40: Ζελατίνες αρχειοθέτησης 
Να είναι τύπου Π, πολύ καλής ποιότητας από ανθεκτικό διάφανο πλαστικό, να είναι ανοιχτές μόνο στην 
επάνω μικρή πλευρά, ενισχυμένες με οπές αριστερά ώστε να προσαρμόζονται σε κάθε τύπο ντοσιέ ή 
κλασέρ. Να προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη ανάγνωση. Να δέχονται έγγραφα Α4. 
 
Α/Α 41: Ζελατίνες αρχειοθέτησης τύπου Γ 
Οι πλαστικές θήκες τύπου Γ να είναι ενισχυμένες θήκες Α4, που το άνοιγμα τους να είναι ΄’Γ’΄ και να 
φτάνει μέχρι τα μέσα της εξωτερικής πλευράς, εκεί που αρχίζει το ενδεικτικό χρώμα, για την εύκολη 
αφαίρεση και πρόσθεση εγγράφων. 
 
Α/Α 42: Αυτοκόλλητα χαρτάκια 
Τα αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων να είναι κίτρινα ή σε διάφορα χρώματα διαστάσεων 50x50mm. 
Συσκευασία 250 φύλλων. 
 
Α/Α 43: Αυτοκόλλητα χαρτάκια σελιδοδείκτες 
Οι αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες να είναι σε συσκευασία 125φύλλων και να διατίθεται σε διάφορα 
χρώματα. Να υπάρχει δυνατότητα γραφής και δυνατότητα επανατοποθέτησης των σελιδοδεικτών, ενώ οι 
διαστάσεις πρέπει να είναι 20x50 mm. 
 
Α/Α 44: Λευκά χαρτάκια σημειώσεων 
Ο κύβος σημειώσεων να είναι λευκά φύλλα σημειώσεων, διαστάσεων 90 x 90 mm, σε συσκευασία των 
800 τεμαχίων. 
 
Α/Α 45: Σελοτέιπ 
Να είναι πλάτους 15mm και μήκους τουλάχιστον 33m. 
 
Α/Α 46, 47, 48: Κολλητικές ταινίες καφέ, διαφανείς και χαρτοταινίες αντίστοιχα 
Να έχουν πλάτος 5cm και μήκος τουλάχιστον 50m. 
 
Α/Α 49: Κόλλες stick 
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Η κόλλα stick να διατίθεται σε σωληνάρια χωρητικότητας τουλάχιστον 21 γραμμαρίων, να είναι ιδιαίτερα 
ισχυρή, μη τοξική σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να είναι κατάλληλη για κλείσιμο φακέλων 
αλληλογραφίας, κόλλημα χαρτιών και χαρτονιών. Να μην αφήνει σημάδια. Να διαθέτει καπάκι ασφαλείας 
για να μη στεγνώνει. Να απλώνεται εύκολα. Να αφαιρείται εύκολα από τα χέρια με νερό και από τα ρούχα 
με πλύση στο πλυντήριο και να προσφέρει μόνιμα αποτελέσματα. 
 
Α/Α 50: Κόλλες υγρές 
H ρευστή κόλλα να διατίθεται σε σωληνάρια χωρητικότητας τουλάχιστον 20ml, να είναι κατάλληλη για 
χαρτιά, ξύλο και ύφασμα. Να είναι διαφανής ρευστή σε σωληνάριο με καπάκι που δεν την αφήνει να 
στεγνώσει και να απλώνεται εύκολα στο χαρτί και να μην αφήνει σημάδια. 
 
Α/Α 51: Σπάγγος 
Να είναι κατασκευασμένος από άσπρο νάυλον και να διατίθεται σε κουβάρια των 500 γραμμαρίων. 
 
Α/Α 52,53,54: Λάστιχα λετπά, μεσαία, χοντρά αντίστοιχα 
Τα λάστιχα πρόσδεσης να διαθέτουν εξαιρετική ελαστικότητα και μαλακή υφή για άνετη εφαρμογή. Να 
διατίθενται σε συσκευασία 1kg ή 500gr. Τα λεπτά λαστιχάκια να έχουν μεγάλο άνοιγμα (Τύπος: 75mm 
1,5x1,5) 
 
Α/Α 55: Χαρτοταινία POS 
Τα θερμικά ρολά για μηχανήματα POS να έχουν διαστάσεις 57x40x13A και να διατίθενται σε συσκευασία 
των 60 τεμαχίων. 
 
Α/Α 56: Πίνακας ανακοινώσεων 
Να έχει ξύλινο πλαίσιο με πλάτη από φελλό και διαστάσεις 90x120cm. 
 

Β.4. Τμήματα Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η (Τόνερ και τύμπανα) 

Τόνερ – Γενικά χαρακτηριστικά 
 Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι γνήσια αντιπροσωπείας – αυθεντικά προϊόντα των 

κατασκευαστριών εταιρειών των εκτυπωτών (original) ή ισοδύναμα. 
 Ως ισοδύναμα προϊόντα (για το τμήμα Η) γίνονται δεκτά μόνο ανακατασκευασμένα σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές DIN (DIN33870-1) ή ισοδύναμες. Θα προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά 
σχετική βεβαίωση από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης  και τα προϊόντα να φέρουν σχετική 
ένδειξη στη συσκευασία τους. 

 Για όλα τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα (για το τμήμα Η) θα πρέπει μέσα στη τεχνική 
προσφορά να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή των αντίστοιχων εκτυπωτών ή 
τον επίσημο αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα, ότι: «τα προσφερόμενα ισοδύναμα αναλώσιμα είναι 
κατάλληλα προς χρήση για τους εκτυπωτές για τους οποίους προορίζονται.» 

 Τα original προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 
 Τα ισοδύναμα ανακατασκευασμένα σε άριστη κατάσταση 
 Τα προσφερόμενα ισοδύναμα ανακατασκευασμένα προϊόντα θα είναι ελεύθερα πατεντών, δεν θα 

προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των original αναλωσίμων και η 
κυκλοφορία τους θα είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα 
προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά σχετική υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των 
αναλωσίμων. 
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 Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (Νόμος 2939/01, ΚΥΑ 181504/2016 
κλπ), ενώ οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά μέσα και να τα προσκομίσουν εφ’ όσον τους ζητηθούν. 

 Τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα να μην είναι αναγομωμένα (refilled). 
 Για όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει μέσα στη τεχνική προσφορά να υπάρχει έγγραφη 

βεβαίωση από τον κατασκευαστή των αναλωσίμων ή τον επίσημο αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα, 
ότι: «έλαβε γνώση της παρούσας Διαγωνιστικής διαδικασίας και αποδέχεται την εκτέλεση της σε 
περίπτωση κατακύρωσης στον προσφέροντα πελάτη της». 

 Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Διαχείρισης 
Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα 
προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά. 

 Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή ISO14001 ή ισοδύναμο. Το 
αναφερόμενο πιστοποιητικό θα προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά. 

 Για όσα από τα προσφερόμενα αναλώσιμα, περιέχουν γραφίτη, θα πρέπει οι προσφέροντες να 
δηλώσουν στην τεχνική προσφορά τους τα εξής: «Όλα τα προσφερόμενα είδη που περιέχουν 
γραφίτη (laser toners), διαθέτουν Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας-MSDS (MATERIAL SAFETY 
DATASHEET), όπως περιγράφεται στην οδηγία 67/548/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 
επικίνδυνες ουσίες. Τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας θα συνοδεύουν τα προς παράδοση είδη, 
τοποθετημένα σε εμφανές σημείο κάθε συσκευασίας μεταφοράς τους (παλέτα ή μεγάλο 
χαρτοκιβώτιο) και θα μπορούν να αποσπαστούν από τη συσκευασία μεταφοράς χωρίς να 
καταστραφούν».  Η επιτροπή παραλαβής δύναται να βεβαιώσει τα ανωτέρω μακροσκοπικά κατά 
την παραλαβή. 

 Οι κατασκευαστές των ισοδύναμων ειδών, για όσα είδη περιέχουν γραφίτη (laser toners), θα 
πρέπει να δηλώσουν το είδος του γραφίτη που θα χρησιμοποιήσουν. Δεν θα πρέπει να είναι 
κατώτερων προδιαγραφών από του κατασκευαστή των αντίστοιχων original, ενώ θα πρέπει να 
είναι και το ίδιο ασφαλές στην χρήση. Απαραίτητη είναι η συμμόρφωση της κατασκευάστριας 
εταιρίας του γραφίτη με τη REACH – (κανονισμός για την καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση 
και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων). Θα προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά: 

o σχετική υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των ισοδύναμων για όλα τα ανωτέρω 
o παραπομπή σε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. τεχνικό φυλλάδιο, παραστατικά αγοράς, 

ιστοσελίδα κλπ) 
 Τα toner-cartridge των προσφερόμενων ανακατασκευασμένων προϊόντων πρέπει να έχουν 

χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά και να είναι μόνο “VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE”. Τα 
ανακατασκευασμένα toners να έχουν καινούργιο τύμπανο, καινούργιο wiper blade, καινούργιο ότι 
χρειάζεται αντικατάσταση: (doctor blade, doctor bar, chip κ.λ.π). Θα προσκομιστεί με την τεχνική 
προσφορά σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή 

 Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα δηλώνεται ο αριθμός των εκτιμώμενων σελίδων 
εκτύπωσης σύμφωνα με τις μεθόδους ISO/IEC19752 και ISO/IEC19798. Επιπλέον για όλα τα 
προσφερόμενα ισοδύναμα ανακατασκευασμένα αναλώσιμα και για κάθε κωδικό χωριστά, με την 
τεχνική προσφορά να προσκομιστεί αναλυτική αναφορά (test report) αναγνωρισμένου αρμόδιου 
φορέα (π.χ Διπλωματούχος Μηχανολόγος) των σελίδων που τυπώνονται βάσει της ανωτέρω 
αντίστοιχης μεθόδου. Από τα test report θα πρέπει να προκύπτει ότι ο αριθμός των σελίδων 
εκτύπωσης δεν είναι μικρότερος του αντίστοιχου γνήσιου (original) προϊόντος. 

 Για τα ισοδύναμα αναλώσιμα προϊόντα, να υπάρχει τουλάχιστον μια φορά δυνατότητα 
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ανακατασκευής τους. Θα προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά σχετική βεβαίωση του 
κατασκευαστή 

 Εάν τα γνήσια αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω του εκτυπωτή (π.χ. ποσοστό αναλωσίμου 
που υπολείπεται, ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη κλπ), οι ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και 
από τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα. 

 Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την 
ημερομηνία παράδοσης. Εναλλακτικά, θα πρέπει να έχουν ημ/νία παραγωγής ή ανακατασκευής 
το πολύ δύο μήνες πριν την ημ/νία παράδοσης. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται για όσα original 
προϊόντα δεν λήγουν ποτέ (lifetime) και θα αναφέρονται ρητώς στη τεχνική προσφορά. 

 Εάν το γνήσιο αναλώσιμο φέρει κάλυμμα κεφαλής ή ταινία ασφαλείας ή αποστάτη μεταξύ blade 
και drum, τα οποία αφαιρούνται πριν τη χρήση, τα ίδια να φέρουν και τα προσφερόμενα 
ισοδύναμα προϊόντα. 

 Κάθε αναλώσιμο θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς (προσυσκευασία). Κάθε προσυσκευασμένο 
αναλώσιμο θα τοποθετείται εντός χάρτινης σκληρής συσκευασίας (εξωτερική συσκευασία), ικανής 
να ανταπεξέλθει χωρίς να καταστραφεί η ίδια και το περιεχόμενο της, σε πανελλαδική αποστολή 
εντός ταχυδρομικών σάκων. 

 Στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ευκρινώς: 
o οι τύποι των συσκευών για τους οποίους προορίζονται 
o η επωνυμία του κατασκευαστή και το εμπορικό σήμα (εάν υπάρχει) 
o ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία παραγωγής ή ανακατασκευής. Δεν 

απαιτείται για όσα original προϊόντα δεν λήγουν ποτέ (lifetime) και αναφέρονται ρητώς 
στη τεχνική προσφορά 

o ο τύπος του προσφερόμενου αναλωσίμου (πχ. ανακατασκευασμένο- remanufactured κλπ) 
o ένδειξη περί ανακατασκευής βάσει DIN33870 ή ισοδύναμου σε περίπτωση 

ανακατασκευασμένου 
 Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των αναλωσίμων τουλάχιστον δύο (2) ετών από την 

ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας. 
 Να παρέχεται εγγύηση άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων. 
 Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την υπηρεσία ελαττώματα (πχ. ανομοιόμορφη κατανομή 

μελάνης, μη αναγνώρισή τους από το μηχάνημα κλπ) τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την 
αλλοίωση της ποιότητας εκτύπωσης (περιοδική ή μη), ο προμηθευτής υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, σύμφωνα 
με τα παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα δύο 
(2) ετών από την παραλαβή τους, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη 
ποσότητα. 

 Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε μηχάνημα των υπηρεσιών αρμοδιότητας της 
Αναθέτουσας Αρχής εξαιτίας της χρήσης ισοδύναμων αναλωσίμων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί 
από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των μηχανημάτων), ο 
προμηθευτής θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος και την 
αποζημίωση της χρέωσης του επισκευαστή ή την αντικατάσταση του μηχανήματος με άλλο 
μηχάνημα ισοδύναμων δυνατοτήτων σε περίπτωση μη επισκευάσιμης βλάβης. Ο χρόνος 
ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 εργάσιμες 
ημέρες. 

 Ο προμηθευτής, ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας εταιρείας, 
δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα 
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αναλαμβάνει αντ' αυτού τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παρούσες τεχνικές 
προδιαγραφές, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία. 

 

Β.2. Παράδοση ειδών 

 
Περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 6.1.2 «Παράδοση ειδών» της παρούσας. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν (ψηφιακά) τον πίνακα 
συμμόρφωσης τεχνικής προσφοράς έχοντας απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνουν.  
 
Επισημαίνεται ότι: 
 
α) Στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται 
απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με τους οποίους ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη 
αποδεκτές. 
 
β)  Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. 
 
γ)  Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δύναται να δηλωθεί η σχετική παραπομπή στην τεχνική προσφορά. 
 
δ)  Οι προσφέροντες συμπληρώνουν τον  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Χ’ : ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

και επιπλέον για κάθε τμήμα του Διαγωνισμού, στο οποίο συμμετέχουν, τον αντίστοιχο πίνακα: 
 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

Α’ 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

Β’ 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ : ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Β’ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

Γ’ 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ 

Γ’ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

Δ’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’,Η’ 
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ’ : ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΝΕΡ (ΤΜΗΜΑΤΑ Δ’, Ε’ 

ΣΤ’, Ζ’,Η’ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 
 
Για κάθε τμήμα του διαγωνισμού που συμμετέχουν, οι προσφέροντες παράγουν ένα αρχείο τύπου pdf, το 
οποίο και ανεβάζουν στον αντίστοιχο ηλεκτρονικό διαγωνισμό του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό που 
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αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
Α’ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ΚΑΙ Α4 183613 
Β’ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 183658 
Γ’ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 183667 
Δ’ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΑ LEXMARK ΓΝΗΣΙΑ 

183672 
Ε’ ΤΟΝΕΡ KYOCERA ΓΝΗΣΙΑ 

ΣΤ’ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΑ  ΟΚΙ ΓΝΗΣΙΑ 
Ζ’ ΤΟΝΕΡ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΝΗΣΙΑ 
Η’ ΤΟΝΕΡ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
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Πίνακας Χ’ : συμμόρφωσης τεχνικής προσφοράς/γενικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Χ’ : ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤ
ΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΥΠΟΨΗΦ

ΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

1 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση 
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, θα ευθύνεται δε 
έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης 
που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει 
όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους 
ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

ΝΑΙ   

2 

Στην αναθέτουσα αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των 
ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί μη τήρηση, μερικώς ή συνολικά των παραπάνω 
αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα στην αναθέτουσα 
αρχή να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση. 

ΝΑΙ   

3 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την 
Αναθέτουσα Αρχή για την τήρηση της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

4 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά 
με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και 
μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε 
συμβεί στο προσωπικό του. 

ΝΑΙ   

5 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και 
προστασίας για την αποτροπή ζημίας, φθοράς ή βλάβης στις 
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και είναι μοναδικός 
υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε 
προσώπου, για κάθε φύσεως και είδους ζημίες, που τυχόν 
υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων 
που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. Στις 
περιπτώσεις αυτές, αν τυχόν υποχρεωθεί η Αναθέτουσα Αρχή να 
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ΝΑΙ   
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καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν τόκων και εξόδων. Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία 
αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα 
απασχοληθεί για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση 
βλάβης ή ζημίας που προκληθεί στο προσωπικό του Αναδόχου ή 
σε τρίτους ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αναθέτουσα Αρχή 
στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
για την αποκατάσταση αυτών, εφόσον αυτή οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του. 

6 

Η υποβολή  της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους του 
προσφέροντος την πλήρη γνώση και αποδοχή όλων των όρων της 
παρούσας διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 
Ειδικότερα, η υποβολή προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους του 
προσφέροντος πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

ΝΑΙ   

7 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με μέριμνα και ασφάλεια του 
Αναδόχου, με δικό του προσωπικό, ενώ οποιοδήποτε κόστος 
προετοιμασίας, προστασίας, μεταφοράς, τοποθέτησης θα βαρύνει 
τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

8 

Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων 
υλικών, υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν μετά την 
παράδοση, εγκατάσταση και συναρμολόγηση των αντικειμένων, 
θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες των Αναδόχων. 

ΝΑΙ   

9 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση 
αυτής, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρήσει  εμπιστευτικές 
και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα (στοιχεία, σχέδια κατόψεων) ή κάθε άλλου είδους 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης και την εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων ή επ’ ευκαιρία εκτέλεσης αυτών και αφορούν την 
Αναθέτουσα Αρχή ή τις δραστηριότητές της. Ο ανάδοχος 
δεσμεύεται ειδικότερα ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα 
αποκαλύψει τις πληροφορίες ή θα ανακοινώσει προφορικά ή θα 
διαρρεύσει εγγράφως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα 
διαβιβάσει ή θα γνωστοποιήσει προς τρίτους οποιαδήποτε 
πληροφορία τυχόν έρθει σε γνώση του στο πλαίσιο ή επ’ ευκαιρία 
της εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση 
ουσιώδους παραβίασης της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας κατά 
τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να καταγγείλει 
άμεσα τη σύμβαση. Σε κάθε δε περίπτωση έχει δικαίωμα να 
διεκδικήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε 
υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. 
Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος 
ή το σύνολο της σύμβασης που θα εκτελέσει χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της  Αναθέτουσας Αρχής. Η 
υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και στο προσωπικό του Αναδόχου, 

ΝΑΙ   
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καθώς και σε κάθε τυχόν υπεργολάβο απασχολεί σχετικά. Σε 
περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των υποχρεώσεων τήρησης 
της εμπιστευτικότητας κατά τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει 
δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση, με όλες τις 
συνακόλουθες συνέπειες. Σε κάθε δε περίπτωση έχει δικαίωμα να 
διεκδικήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε 
υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου. 

1
0 

Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των 
προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας 

ΝΑΙ   

Για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, επιπλέον: 

1
1 

Τα μέλη που αποτελούν την ένωση θα είναι από κοινού και εις 
ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα και το 
συμφωνητικό, υποχρεώσεων τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 
τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ 
μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 
δύναται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος 
απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

1
2 

Σε περίπτωση που – εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή 
λόγω ανωτέρας βίας – κάποιο μέλος της ένωσης αδυνατεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με το ίδιο 
τίμημα. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης της σύμβασης, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται 
και οι απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 
εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον, αυτά είναι σε 
θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης 
ή μη των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει εάν εξακολουθούν να 
συντρέχουν στο πρόσωπο του διάδοχου μέλους οι προϋποθέσεις 
ανάθεσης της σύμβασης. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι 
τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους 
όρους της σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 
αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που 
αξιολογήθηκε στην αντίστοιχη φύση του διαγωνισμού. Η 
αντικατάσταση, ωστόσο πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

ΝΑΙ   

 
Ημερομηνία: …………………….  Για τον προσφέροντα 

 

Σφραγίδα/ Υπογραφή 

(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου) 
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Πίνακας Α’ : συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών φωτοαντιγραφικού χαρτιού (Τμήμα Α’ 
Διαγωνισμού) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ : ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ Γ’ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧ
ΡΕΩΤΙ

ΚΗ 
ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΥΠΟΨΗΦ

ΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

Γενικά Χαρακτηριστικά      

 
Το χαρτί μεγέθους Α3/Α4 θα πρέπει να έχει τα κάτωθι γενικά 

χαρακτηριστικά: 
   

1 
Το χαρτί μεγέθους Α3 θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά 
ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων 29,7 cm x 42,0cm (ΕΝ 20216). 

ΝΑΙ   

2 
Το χαρτί μεγέθους Α4 θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά 
ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων 21,0 cm x 29,7cm (ΕΝ 20216). 

   

3 
Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και 
Inkjet). 

ΝΑΙ   

4 
Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του 
πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του 

ΝΑΙ   

5 
Δε θα πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, 
κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες 

ΝΑΙ   

Ειδικά Χαρακτηριστικά      

 
Το χαρτί μεγέθους Α3/Α4 θα πρέπει να έχει τα κάτωθι ειδικά 

χαρακτηριστικά: 
ΝΑΙ   

6 Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 % κ.β έως 5,5 % κ.β (EN 20287) ΝΑΙ   
7 Μάζα : 80 gr/m2 ± 4% (EN ISO 536) ΝΑΙ   
8 Πάχος : 100 ± 10 μm (ΕΝ 20534) ΝΑΙ   
9 Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85% (ISO 2471) ΝΑΙ   

10 
Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 85% (ΑSΤΜ Ε 313) ή CIE Whiteness 
μεγαλύτερη από 140 Whiteness Units (ISO 11475) ή μεγαλύτερη από 
120 Whiteness Units (ISO 11476) 

ΝΑΙ   

11 
Λαμπρότητα: Μεγαλύτερη από 90% (ISO 2470-1) ή μεγαλύτερη από 
95% (ISO 2470-2) 

ΝΑΙ   

12 Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 - 330 ml/min (ISO 8791-2) ΝΑΙ   
Συσκευασία      

13 

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

ΝΑΙ   
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14 

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

ΝΑΙ   

Επισημάνσεις      

15 

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

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

 Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3 ή Α4). 
 Ο αριθμός των φύλλων. 
 Η μάζα (g/m2). 
 Τo οικολογικό σήμα της ΕΕ (Ecolabel) ή/και άλλα οικολογικά 

σήματα τύπου Ι (π.χ. Blue Angel) όταν το προϊόν τα διαθέτει. 

ΝΑΙ   

16 

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

προμηθευτή. 
 Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα: Α3 

29,7 cm x 42,0cm ή Α4 21,0 cm x 29,7cm). 
 Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που 

περιέχει. 

ΝΑΙ   

Υποχρεώσεις προμηθευτών      

17 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά 
να υποβάλει φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται υποχρεωτικά 
όλες οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών με 
αντίστοιχες παραπομπές 

ΝΑΙ   

18 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά 
να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει τους 
κατασκευαστές, τα εργοστάσια κατασκευής του χαρτιού και τον τόπο 
εγκατάστασής τους. 

ΝΑΙ   

 
 

Ημερομηνία: …………………….  Για τον προσφέροντα 

 

 

 

Σφραγίδα/ Υπογραφή 

(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου) 
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Πίνακας Β’ : συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών φακέλων αλληλογραφίας (Τμήμα Β’ Διαγωνισμού) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ : ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Β’ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧ
ΡΕΩΤΙ

ΚΗ 
ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΥΠΟΨΗΦ

ΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

Είδος και χαρακτηριστικά      

1 

Οι υπό προμήθεια φάκελοι αλληλογραφίας δεν πρέπει να έχουν 
διάφανη θυρίδα. Διατίθενται σε τρεις διαστάσεις (Ύψος Χ Μήκος): 
• 115x230mm 
• 250x350mm (κίτρινου χρώματος) 
• 190x260mm 
 
Η απόκλιση μπορεί να είναι +-3cm 
 
Στο επάνω αριστερό μέρος των φακέλων αλληλογραφίας των 
Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τίθεται 
προτυπωμένο σήμα (λογότυπο) κάτω από τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και πάνω από τον τίτλο της Γενικής Διεύθυνσης (“Γενική 
Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης”). Το προτυπωμένο σήμα 
(μονόχρωμη εκτύπωση σε αποχρώσεις του μπλε) συντίθεται από 
τετράγωνο σήμα, από ακρωνύμιο και από την επωνυμία της 
«Ανεξάρτητης Αρχής» σε μπλε χρώμα. Το σήμα αποτελείται από ένα 
τετράγωνο πλαίσιο μπλε χρώματος και από έξι γραμμές λευκού 
χρώματος, που είναι τοποθετημένες στο κάτω μέρος του τετραγώνου 
και τέμνονται μεταξύ τους. Δεξιά του τετράγωνου σήματος 
αναγράφονται στο επάνω μέρος το ακρωνύμιο που αποτελείται από τα 
αρχικά γράμματα της επωνυμίας της Ανεξάρτητης Αρχής "Α.Α.Δ.Ε." και 
στο κάτω μέρος, ολογράφως, η επωνυμία "Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων". Η αναλογία (λόγος) πλάτους προς ύψος του σήματος αυτού 
είναι 3,6 : 1. 

ΝΑΙ   

 
Ημερομηνία: …………………….  Για τον προσφέροντα 

 

 

 

Σφραγίδα/ Υπογραφή 

(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου) 
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Πίνακας Γ’ : συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών γραφικής ύλης (Τμήμα Γ’ Διαγωνισμού) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ : ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧ
ΡΕΩΤΙ

ΚΗ 
ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΥΠΟΨΗΦ

ΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

Είδος και χαρακτηριστικά      

1 

Στυλό διαρκείας 
Πρέπει να έχει αδιάβροχη γραφή μακράς διαρκείας, χωρίς διακοπές 
και κηλίδες, με μελάνι που στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει 
μουντζούρες. Η μύτη του να είναι λεπτή με πάχος 1,0mmκαι δεν 
πρέπει να χαράζει το χαρτί. Το στυλό πρέπει να έχει διάφανο στέλεχος 
που επιτρέπει να διακρίνεται η στάθμη του μελανιού, χρώματος 
μπλε/μαύρο/κόκκινο και να διαθέτει αεριζόμενο καπάκι ασφαλείας 
για να μη στεγνώνει το μελάνι. 

ΝΑΙ   

2 

Μολύβια 
Πρέπει να διαθέτουν κορμό με άνετη λαβή και σταθερή γραφή μήκους 
περίπου 18cm. Η μύτη γραφής να είναι από γραφίτη, ανθεκτική στο 
σπάσιμο και σκληρότητας ΗΒ. 

ΝΑΙ   

3 

Γόμες 
Πρέπει να είναι λευκή, υψηλής ποιότητας που να αφαιρεί πλήρως το 
μολύβι από το κοινό χαρτί, να μην αφήνει μουτζούρες και να μην 
φθείρει το χαρτί, να έχει χάρτινο περίβλημα για να διατηρείται 
καθαρή. 

ΝΑΙ   

4 
Ξύστρες 

Πρέπει να είναι μεταλλικές μίας τρύπας, κατάλληλες για όλα τα 
κλασικά πάχη μολυβιών, με λάμα πολύ καλής ποιότητας. 

ΝΑΙ   

5 

Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι 
Πρέπει να είναι ανεξίτηλοι. Να περιέχει μελάνι με βάση το νερό για να 
στεγνώνει αμέσως. Να διαθέτει στρογγυλή μύτη πάχους 1.5mm – 3.00 
mm, μαύρου χρώματος και καπάκι ασφαλείας. 

ΝΑΙ   

6 

Μαρκαδόροι υπογράμμισης 
Πρέπει να είναι διαφορετικών χρωμάτων και σε κλειστή συσκευασία. 
Να διαθέτουν μύτη γραφής 1.0 – 6.0 mm με μη τοξικό μελάνι που 
στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει μουντζούρες. Να είναι ανεξίτηλοι 
και κατάλληλοι για χαρτί απλό, φαξ και φωτοτυπικό και να διαθέτουν 
καπάκι για να μη στεγνώνει το μελάνι. Τύπος μύτης πλακέ. 

ΝΑΙ   

7 
Διορθωτικές ταινίες 

Πρέπει να είναι λευκού χρώματος, με πλάτος 5mm και μήκος 
τουλάχιστον 6m. 

ΝΑΙ   

8 

Συρραπτικά χειρός μικρά 
Τα μικρά συρραπτικά χειρός να είναι μεταλλικής κατασκευής με 
χειρολαβή σχήματος τανάλιας, για μόνιμη συρραφή και σύστημα 
αντιμπλοκαρίσματος. Να δέχεται έως και 150 σύρματα Νο 64(πλάτους 

ΝΑΙ   
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6mm), και με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 12 φύλλων. 

9 

Συρραπτικά χειρός μεγάλα 
Τα μεγάλα συρραπτικά χειρός να είναι μεταλλικής κατασκευής με 
χειρολαβή σχήματος τανάλιας και να λειτουργούν με σύρματα 
σχήματος Π Νο 24/6(πλάτους 12 mm), με δυνατότητα συρραφής 
τουλάχιστον 23 φύλλων. 

ΝΑΙ   

10 

Συρραπτικά χειρός γίγας (Heavy Duty) 
Το συρραπτικό «γίγας» να διαθέτει αντιολισθητική πλαστική βάση και 
εμπρόσθια όπλιση, για μόνιμη συρραφή έως 240 φύλλων. Να δέχεται 
έως και 100σύρματαΝο 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17. 

ΝΑΙ   

11 
Σύρματα συρραπτικού Νο10, Νο126 (24/6), Νο923/20, Νο923/23 

Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα, συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί 
των 1.000 τεμαχίων. 

ΝΑΙ   

12 
Σύρματα συρραπτικού Νο64, Νο128 (24/8)  

Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα, συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί 
των 2.000 τεμαχίων. 

ΝΑΙ   

13 

Αποσυρραπτικά τανάλια 
Το αποσυρραπτικό τανάλια να είναι αποσυρραπτική μεταλλική πένσα 
γραφείου χειρός, με ελατήριο και λεπτό στόμιο και να είναι ικανό να 
αφαιρεί σύρματα συρραπτικών όλων των διαστάσεων από τα έγγραφα 
χωρίς να τα καταστρέφει. 

ΝΑΙ   

14 

Αποσυρραπτικά καβουράκι 
Το αποσυρραπτικό καβουράκι να είναι με πλαστική επένδυση για 
εύκολο πιάσιμο στο χέρι. Να μπορεί να αποσυρράπτει εύκολα και 
γρήγορα κάθε τύπου συνδετήρα γραφείου χωρίς να σκίζει το χαρτί 

ΝΑΙ   

15 
Συνδετήρες 

Οι συνδετήρες θα είναι μεταλλικοί από ανθεκτικό σύρμα, που δεν 
σκουριάζει. 

ΝΑΙ   

16 

Κλιπ μεταλλικά των 32mm 
Τα κλιπς θα πρέπει να είναι μεταλλικά με σταθερή δύναμη 
συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει με τον καιρό, χρώματος μαύρου, 
πλάτους 32mm και να συγκρατούν έως 100 φύλλα σε συσκευασία 10 – 
12 τεμαχίων 

ΝΑΙ   

17 

Κλιπ μεταλλικά των 51mm 
Τα κλιπς θα πρέπει να είναι μεταλλικά με σταθερή δύναμη 
συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει με τον καιρό, χρώματος μαύρου, 
πλάτους 51mm και να συγκρατούν έως 150 φύλλα σε συσκευασία 10 – 
12 τεμαχίων. 

ΝΑΙ   

18 

Διακορευτές 
Το περφορατέρ να κάνει διάτρηση 2 τρυπών σε απόσταση έως και 
13mm από το μέσα άκρο της σελίδας και με απόσταση μεταξύ των 
τρυπών 80mm για εύκολη προσαρμογή στα περισσότερα κλασέρ ή 
ντοσιέ με 2 κρίκους της αγοράς. Να δέχεται μέχρι 10 σελίδες 80γρ. (για 
το α/α 26) και μέχρι 25 σελίδες 80γρ (για το α/α 27). Να περιέχει 
πλαστικό δοχείο αχρήστων και να έχει διάμετρο τρυπών 6 mm, ενώ 
πρέπει να διαθέτει και οδηγό. 

ΝΑΙ   
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19 

Χαρτοκόπτες 
Ο χαρτοκόπτης να είναι ιδανικός για εύκολο άνοιγμα φακέλων και να 
μην σκίζει το περιεχόμενο έγγραφο στην προσπάθεια ανοίγματος. Να 
είναι κατασκευασμένος από μεταλλικό ανοξείδωτο υλικό, με πλαστική 
λαβή. Η λεπίδα να έχει πλάτος 18mm. 

ΝΑΙ   

20 
Ψαλίδια 

Τα ψαλίδια πρέπει να διαθέτουν πλαστική εργονομική λαβή και λεπίδα 
από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι λεπίδες να έχουν μήκος τουλάχιστον 16cm. 

ΝΑΙ   

21 

Χάρακες των 30cm  
Ο χάρακας να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό διαφανές 
πλαστικό, να έχει αρίθμηση με υποδιαίρεση χιλιοστών και να διαθέτει 
πατούρα, διαστάσεων 30cm. 

ΝΑΙ   

22 

Μελάνι για ταμπόν χρώματος μπλε, μαύρο, κόκκινο αντίστοιχα 
Το μελάνι για ταμπόν σφραγίδων να διατίθεται σε συσκευασία 
τουλάχιστον των 28ml. Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους 
σφραγίδων. Να διατίθεται σε μπλε (α/α 29), μαύρο (α/α 30) και 
κόκκινο (α/α 31) χρώμα. 

ΝΑΙ   

23 

Ταμπόν Νο2 και Νο3 
Το ταμπόν θα έχει μεταλλική θήκη και μεταλλικό καπάκι και το κυρίως 
σώμα του θα είναι μπλε. Διαστάσεις 11x7cm (Νο2) (για το α/α 32) και 
9x6cm (Νο3) (για το α/α 33). 

ΝΑΙ   

24 

Κλασέρ 4/32, 8/32, 8/34 
Τα κλασέρ να είναι πλαστικοποιημένα (ανθεκτικό χαρτόνι με πλαστική 
επένδυση),με στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη τους, σε διάφορα 
χρώματα. Να διαθέτουν μεταλλική ακμή στη βάση τους για 
μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση και μηχανισμό συγκράτησης και 
ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη τους να υπάρχει διαφανής θήκη με 
ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων. Να είναι τύπου: 

• 4/32 , χωρητικότητας τουλάχιστον έως 350 φύλλα (α/α 
34), κατάλληλα για φύλλα Α4 
• 8/32 , χωρητικότητας τουλάχιστον έως 750 φύλλα (α/α 
35), κατάλληλα για φύλλα Α4 
• 8/34 , χωρητικότητας τουλάχιστον έως 750 φύλλα (α/α 
36), κατάλληλα για φύλλα Α4+ 

ΝΑΙ   

25 

Φάκελοι με λάστιχο πρεσπαν 
Ανθεκτικό ντοσιέ από χοντρό πρεσπάν. Να διαθέτει τρία εσωτερικά 
πτερύγια συγκράτησης των χαρτιών και να κλείνει με λάστιχο. Επίσης 
να διαθέτει τυπωμένη γραμμογράφηση στο εξώφυλλο και να έχει 
διαστάσεις 25x35. Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα εκτός μαύρου 
και να είναι κατάλληλα για έγγραφα Α4. 

ΝΑΙ   

26 

Ντοσιε αρχειοθέτησης εγγράφων πλαστικό με έλασμα 
Τα ντοσιέ να είναι από εύκαμπτο πλαστικό υλικό με έλασμα και να 
συγκρατούν τουλάχιστον 30 φύλλα Α4. Να διατίθεται σε διάφορα 
χρώματα. 

ΝΑΙ   

27 
Ντοσιε αρχειοθέτησης εγγράφων μπλε σκληρό με κορδόνια 

Τα ντοσιέ να είναι από σκληρό χαρτόνι, με διαστάσεις 25 cm (πλάτος), 
ΝΑΙ   
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35cm (ύψος) και 8cm (πλάτος ράχης). Να διατίθεται σε μπλε χρώμα και 
να διαθέτει τρία ζεύγη κορδονιών για ασφάλιση του περιεχομένου 
τους. 

28 

Ζελατίνες αρχειοθέτησης 
Να είναι τύπου Π, πολύ καλής ποιότητας από ανθεκτικό διάφανο 
πλαστικό, να είναι ανοιχτές μόνο στην επάνω μικρή πλευρά, 
ενισχυμένες με οπές αριστερά ώστε να προσαρμόζονται σε κάθε τύπο 
ντοσιέ ή κλασέρ. Να προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη ανάγνωση. 
Να δέχονται έγγραφα Α4 

ΝΑΙ   

29 

Ζελατίνες αρχειοθέτησης τύπου Γ 
Οι πλαστικές θήκες τύπου Γ να είναι ενισχυμένες θήκες Α4, που το 
άνοιγμα τους να είναι «Γ» και να φτάνει μέχρι τα μέσα της εξωτερικής 
πλευράς, εκεί που αρχίζει το ενδεικτικό χρώμα, για την εύκολη 
αφαίρεση και πρόσθεση εγγράφων. 

ΝΑΙ   

30 
Αυτοκόλλητα χαρτάκια 

Τα αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων να είναι κίτρινα ή σε διάφορα 
χρώματα διαστάσεων 50x50mm.Συσκευασία 250 φύλλων. 

ΝΑΙ   

31 

Αυτοκόλλητα χαρτάκια σελιδοδείκτες 
Οι αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες να είναι σε συσκευασία 125φύλλων και 
να διατίθεται σε διάφορα χρώματα. Να υπάρχει δυνατότητα γραφής 
και δυνατότητα επανατοποθέτησης των σελιδοδεικτών, ενώ οι 
διαστάσεις πρέπει να είναι 20x50 mm. 

ΝΑΙ   

32 
Λευκά χαρτάκια σημειώσεων 

Ο κύβος σημειώσεων να είναι λευκά φύλλα σημειώσεων, διαστάσεων 
90 x 90 mm, σε συσκευασία των 800 τεμαχίων. 

ΝΑΙ   

33 
Σελοτέιπ 

Να είναι πλάτους 15mm και μήκους τουλάχιστον 33m. 
ΝΑΙ   

34 
Κολλητικές ταινίες καφέ, διαφανείς και χαρτοταινίες αντίστοιχα 

Να έχουν πλάτος 5cm και μήκος τουλάχιστον 50m. 
ΝΑΙ   

35 

Κόλλες stick 
Η κόλλα stick να διατίθεται σε σωληνάρια χωρητικότητας τουλάχιστον 
21 γραμμαρίων, να είναι ιδιαίτερα ισχυρή, μη τοξική σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές οδηγίες και να είναι κατάλληλη για κλείσιμο φακέλων 
αλληλογραφίας, κόλλημα χαρτιών και χαρτονιών. Να μην αφήνει 
σημάδια. Να διαθέτει καπάκι ασφαλείας για να μη στεγνώνει. Να 
απλώνεται εύκολα. Να αφαιρείται εύκολα από τα χέρια με νερό και 
από τα ρούχα με πλύση στο πλυντήριο και να προσφέρει μόνιμα 
αποτελέσματα. 

ΝΑΙ   

36 

Κόλλες υγρές 
H ρευστή κόλλα να διατίθεται σε σωληνάρια χωρητικότητας 
τουλάχιστον 20ml, να είναι κατάλληλη για χαρτιά, ξύλο και ύφασμα. 
Να είναι διαφανής ρευστή σε σωληνάριο με καπάκι που δεν την 
αφήνει να στεγνώσει και να απλώνεται εύκολα στο χαρτί και να μην 
αφήνει σημάδια. 

ΝΑΙ   

37 
Σπάγγος 

Να είναι κατασκευασμένος από άσπρο νάυλον και να διατίθεται σε 
ΝΑΙ   
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κουβάρια των 500 γραμμαρίων. 

38 

Λάστιχα λετπά, μεσαία, χοντρά 
Τα λάστιχα πρόσδεσης να διαθέτουν εξαιρετική ελαστικότητα και 
μαλακή υφή για άνετη εφαρμογή. Να διατίθενται σε συσκευασία 1kg ή 
500gr. Τα λεπτά λαστιχάκια να έχουν μεγάλο άνοιγμα.   

ΝΑΙ   

 39 
Χαρτοταινία POS 

Τα θερμικά ρολά για μηχανήματα POS να έχουν διαστάσεις 57x40x13A 
και να διατίθενται σε συσκευασία των 60 τεμαχίων. 

ΝΑΙ   

40 
Πίνακας ανακοινώσεων 

Να έχει ξύλινο πλαίσιο με πλάτη από φελλό και διαστάσεις 90x120cm. 
ΝΑΙ   

 
Ημερομηνία: …………………….  Για τον προσφέροντα 

 

 

 

Σφραγίδα/ Υπογραφή 

(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου) 
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 Πίνακας Δ’ : συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών τόνερ-τυμπάνων (Τμήματα Δ’, Ε’ ΣΤ’, Ζ, Η’ 
Διαγωνισμού) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ’ : ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΝΕΡ-ΤΥΜΠΑΝΑ (ΤΜΗΜΑΤΑ Δ’, Ε’ ΣΤ’, Ζ’ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧ
ΡΕΩΤΙ

ΚΗ 
ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΥΠΟΨΗΦ

ΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

Γενικά Χαρακτηριστικά      

1 
Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι γνήσια αντιπροσωπείας – 
αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των εκτυπωτών 
(original) ή ισοδύναμα 

ΝΑΙ   

2 

Ως ισοδύναμα προϊόντα (για το τμήμα Η) γίνονται δεκτά μόνο 
ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN (DIN33870-1) 
ή ισοδύναμες. Θα προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά σχετική 
βεβαίωση από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης  και τα προϊόντα να 
φέρουν σχετική ένδειξη στη συσκευασία τους. 

ΝΑΙ   

3 

Για όλα τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα (για το τμήμα Ζ) θα 
πρέπει μέσα στη τεχνική προσφορά να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση 
από τον κατασκευαστή των αντίστοιχων εκτυπωτών ή τον επίσημο 
αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα, ότι: «τα προσφερόμενα ισοδύναμα 
αναλώσιμα είναι κατάλληλα προς χρήση για τους εκτυπωτές για τους 
οποίους προορίζονται.» 

ΝΑΙ   

4 Τα original προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα ΝΑΙ   
5 Τα ισοδύναμα ανακατασκευασμένα να είναι σε άριστη κατάσταση ΝΑΙ   

6 

Τα προσφερόμενα ισοδύναμα ανακατασκευασμένα προϊόντα θα είναι 
ελεύθερα πατεντών, δεν θα προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα 
του κατασκευαστή των original αναλωσίμων και η κυκλοφορία τους θα 
είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Θα προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά σχετική υπεύθυνη 
δήλωση του κατασκευαστή των αναλωσίμων. 

ΝΑΙ   

7 

Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών θα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία (Νόμος 2939/01, ΚΥΑ 181504/2016 κλπ), ενώ οι 
υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα 
απαραίτητα αποδεικτικά μέσα και να τα προσκομίσουν εφ’ όσον τους 
ζητηθούν 

ΝΑΙ   

8 
Τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα να μην είναι αναγομωμένα 
(refilled) 

ΝΑΙ   

9 

Για όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει μέσα στη τεχνική 
προσφορά να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή των 
αναλωσίμων ή τον επίσημο αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα, ότι: 
«έλαβε γνώση της παρούσας Διαγωνιστικής διαδικασίας και 

ΝΑΙ   
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αποδέχεται την εκτέλεση της σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προσφέροντα πελάτη της». 

10 

Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή 
ισοδύναμο. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα προσκομισθεί με την 
τεχνική προσφορά 

ΝΑΙ   

11 

Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο 
EMAS ή ISO14001 ή ισοδύναμο. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα 
προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά 

ΝΑΙ   

12 

Για όσα από τα προσφερόμενα αναλώσιμα, περιέχουν γραφίτη, θα 
πρέπει οι προσφέροντες να δηλώσουν στην τεχνική προσφορά τους τα 
εξής: «Όλα τα προσφερόμενα είδη που περιέχουν γραφίτη (laser 
toners), διαθέτουν Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας-MSDS (MATERIAL 
SAFETY DATASHEET), όπως περιγράφεται στην οδηγία 67/548/EEC της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επικίνδυνες ουσίες. Τα Φύλλα Δεδομένων 
Ασφαλείας θα συνοδεύουν τα προς παράδοση είδη, τοποθετημένα σε 
εμφανές σημείο κάθε συσκευασίας μεταφοράς τους (παλέτα ή μεγάλο 
χαρτοκιβώτιο) και θα μπορούν να αποσπαστούν από τη συσκευασία 
μεταφοράς χωρίς να καταστραφούν».  Η επιτροπή παραλαβής δύναται 
να βεβαιώσει τα ανωτέρω μακροσκοπικά κατά την παραλαβή 

ΝΑΙ   

13 

Οι κατασκευαστές των ισοδύναμων ειδών, για όσα είδη περιέχουν 
γραφίτη (laser toners), θα πρέπει να δηλώσουν το είδος του γραφίτη 
που θα χρησιμοποιήσουν. Δεν θα πρέπει να είναι κατώτερων 
προδιαγραφών από του κατασκευαστή των αντίστοιχων original, ενώ 
θα πρέπει να είναι και το ίδιο ασφαλές στην χρήση. Απαραίτητη είναι η 
συμμόρφωση της κατασκευάστριας εταιρίας του γραφίτη με τη REACH 
– (κανονισμός για την καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων). Θα προσκομισθεί με την 
τεχνική προσφορά: 

 σχετική υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των ισοδύναμων 
για όλα τα ανωτέρω 

 παραπομπή σε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. τεχνικό 
φυλλάδιο, παραστατικά αγοράς, ιστοσελίδα κλπ) 

ΝΑΙ   

14 

Τα toner-cartridge των προσφερόμενων ανακατασκευασμένων 
προϊόντων πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά και να 
είναι μόνο “VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE”. Τα ανακατασκευασμένα 
toners να έχουν καινούργιο τύμπανο, καινούργιο wiper blade, 
καινούργιο ότι χρειάζεται αντικατάσταση: (doctor blade, doctor bar, 
chip κ.λ.π). Θα προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά σχετική 
βεβαίωση του κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

15 

Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα δηλώνεται ο αριθμός των 
εκτιμώμενων σελίδων εκτύπωσης σύμφωνα με τις μεθόδους 
ISO/IEC19752 και ISO/IEC19798. Επιπλέον για όλα τα προσφερόμενα 
ισοδύναμα ανακατασκευασμένα αναλώσιμα και για κάθε κωδικό 
χωριστά, με την τεχνική προσφορά να προσκομιστεί αναλυτική 

ΝΑΙ   
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αναφορά (test report) αναγνωρισμένου αρμόδιου φορέα (π.χ 
Διπλωματούχος Μηχανολόγος) των σελίδων που τυπώνονται βάσει της 
ανωτέρω αντίστοιχης μεθόδου. Από τα test report θα πρέπει να 
προκύπτει ότι ο αριθμός των σελίδων εκτύπωσης δεν είναι μικρότερος 
του αντίστοιχου γνήσιου (original) προϊόντος. 

16 
Για τα ισοδύναμα αναλώσιμα προϊόντα, να υπάρχει τουλάχιστον μια 
φορά δυνατότητα ανακατασκευής τους. Θα προσκομιστεί με την 
τεχνική προσφορά σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

17 

Εάν τα γνήσια αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω του εκτυπωτή 
(π.χ. ποσοστό αναλωσίμου που υπολείπεται, ειδοποίηση για χαμηλή 
στάθμη κλπ), οι ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα 
προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα. 

ΝΑΙ   

18 

Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο 
(2) χρόνια μετά την ημερομηνία παράδοσης. Εναλλακτικά, θα πρέπει 
να έχουν ημ/νία παραγωγής ή ανακατασκευής το πολύ δύο μήνες πριν 
την ημ/νία παράδοσης. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται για όσα original 
προϊόντα δεν λήγουν ποτέ (lifetime) και θα αναφέρονται ρητώς στη 
τεχνική προσφορά. 

ΝΑΙ   

19 
Εάν το γνήσιο αναλώσιμο φέρει κάλυμμα κεφαλής ή ταινία ασφαλείας 
ή αποστάτη μεταξύ blade και drum, τα οποία αφαιρούνται πριν τη 
χρήση, τα ίδια να φέρουν και τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα. 

ΝΑΙ   

20 

Κάθε αναλώσιμο θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς 
(προσυσκευασία). Κάθε προσυσκευασμένο αναλώσιμο θα 
τοποθετείται εντός χάρτινης σκληρής συσκευασίας (εξωτερική 
συσκευασία), ικανής να ανταπεξέλθει χωρίς να καταστραφεί η ίδια και 
το περιεχόμενο της, σε πανελλαδική αποστολή εντός ταχυδρομικών 
σάκων. 

ΝΑΙ   

21 

Στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται στην Ελληνική ή στην 
Αγγλική γλώσσα ευκρινώς: 

 οι τύποι των συσκευών για τους οποίους προορίζονται 
 η επωνυμία του κατασκευαστή και το εμπορικό σήμα (εάν 

υπάρχει) 
 ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία παραγωγής ή 

ανακατασκευής. Δεν απαιτείται για όσα original προϊόντα δεν 
λήγουν ποτέ (lifetime) και αναφέρονται ρητώς στη τεχνική 
προσφορά 

 ο τύπος του προσφερόμενου αναλωσίμου (πχ. 
ανακατασκευασμένο- remanufactured κλπ) 

 ένδειξη περί ανακατασκευής βάσει DIN33870 ή ισοδύναμου σε 
περίπτωση ανακατασκευασμένου 

ΝΑΙ   

22 
Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των αναλωσίμων 
τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης της 
προμήθειας 

ΝΑΙ   

23 
Θα παρέχεται εγγύηση άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών 
προϊόντων 

ΝΑΙ   

24 Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την υπηρεσία ελαττώματα (πχ. ΝΑΙ   





 

118 
 

ανομοιόμορφη κατανομή μελάνης, μη αναγνώρισή τους από το 
μηχάνημα κλπ) τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση της 
ποιότητας εκτύπωσης (περιοδική ή μη), ο προμηθευτής υποχρεούται 
να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη που εντοπίστηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν μερικώς εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Σε 
περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας 
και για διάστημα δύο (2) ετών από την παραλαβή τους, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα. 

25 

Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε μηχάνημα των 
υπηρεσιών αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής εξαιτίας της χρήσης 
ισοδύναμων αναλωσίμων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την 
κατασκευάστρια εταιρεία ή από εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των 
μηχανημάτων), ο προμηθευτής θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση 
της βλάβης του μηχανήματος και την αποζημίωση της χρέωσης του 
επισκευαστή ή την αντικατάσταση του μηχανήματος με άλλο 
μηχάνημα ισοδύναμων δυνατοτήτων σε περίπτωση μη επισκευάσιμης 
βλάβης. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 εργάσιμες ημέρες. 

ΝΑΙ   

26 

Ο προμηθευτής, ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της 
κατασκευάστριας εταιρείας, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει αντ' 
αυτού τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παρούσες τεχνικές 
προδιαγραφές, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία. 

ΝΑΙ   

 
Ημερομηνία: …………………….  Για τον προσφέροντα 

Σφραγίδα/ Υπογραφή 

(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

 
Επισυνάπτεται της παρούσας διακήρυξης στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή 
pdf και xml. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:    
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:   
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ/Ε-ΜΑΙL:   
  ΑΦΜ – Δ.Ο.Υ.:   
  ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:   
  Α.Δ.Τ (Νομίμου Εκπροσώπου):   
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας:   

 
Ο/Η υπογράφων/ουσα (Όνομα – Επώνυμο – Πατρώνυμο – Α.Δ.Τ.)86 με την ιδιότητα του/της νομίμου εκπροσώπου του ανωτέρω ………….…………………. προσώπου 

                                                                 

  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ «ΝΑΙ» ΣΤΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ) 
 

  
(Σ1) 

ΤΜΗΜΑ Α 

(Σ2) 
ΤΜΗΜΑ 

Β 

(Σ3) 
ΤΜΗΜΑ Γ 

(Σ4) 
ΤΜΗΜΑ Δ 

(Σ5) 
ΤΜΗΜΑ Ε 

(Σ6) 
ΤΜΗΜΑ ΣΤ 

(Σ7) 
ΤΜΗΜΑ Ζ 

(Σ8) 
ΤΜΗΜΑ Η 

         
 

 86     Προσαρμόζεται κατά περίπτωση: 1)  Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: «Ο υπογράφων (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.) και αναφορικά με τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για…), […]». 2) Σε περίπτωση 
ένωσης κλπ: «Οι υπογράφοντες  1. (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.), 2. (.), 3. (.) […]  με την ιδιότητα μας ως νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων: 1. (Επωνυμία και νομική μορφή, έδρα, ΑΦ.Μ.- Δ.Ο.Υ.), 

Προς την: 
 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης 

Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης 
Τμήμα E’: Προϋπολογισμού & Προμηθειών 
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και αναφορικά με τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3/Α4, τόνερ, τυμπάνων, φακέλων αλληλογραφίας και 
γραφικής ύλης, όπως αυτή περιγράφεται στην με αρ. πρωτ. …………………………………………………… (ΑΔΑΜ: ………………………….………..) διακήρυξη, υποβάλλω την 
παρακάτω προσφορά: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2. (.), 3. (.) […], που δυνάμει του από [….] συμφωνητικού συνέστησαν ένωση για τη συμμετοχή τους στον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης), όπως αυτή περιγράφεται 
στην με αρ. πρωτ. …………………………………………………… (ΑΔΑΜ: ………………………….………..) διακήρυξης, υποβάλλουμε την παρακάτω προσφορά: […]»  
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Α.  Α’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ΚΑΙ Α4 

  
(Σ1) 
Α/Α 

(Σ2) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Σ3) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(Σ4) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Σ5) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

(Σ6)=(Σ4)*(Σ5) 
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Α.1  1 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 
Δεσμίδες των 500 

φύλλων 
12.000   

   Α.2  2 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 
Δεσμίδες των 500 

φύλλων 
50   

Α.3  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

   Α.4     

Α.5  ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Α.6     

Α.7  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Α.8     
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Β.  Β’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

  (Σ1) 
Α/Α 

(Σ2) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Σ3) 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(Σ4) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Σ5) 
ΤΙΜΗ 

ΧΙΛΙΑΔΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

(Σ6)=(Σ4)*(Σ5) 
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Β.1  1 
Διαστάσεων 115x230 με μονόχρωμο 

εκτυπωμένο λογότυπο 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100   

Β.2  2 
Διαστάσεων 250x350 με μονόχρωμο 

εκτυπωμένο λογότυπο 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 70   

Β.3  3 
Διαστάσεων 190x260 με μονόχρωμο 

εκτυπωμένο λογότυπο 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 200   

Β.4  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Β.5     

Β.6  ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Β.7     

Β.8  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
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Β.9     
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Γ.  Γ’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

  (Σ1) 
Α/Α 

(Σ2) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Σ3) 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(Σ4) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Σ5) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

(Σ6)=(Σ4)*(Σ5) 
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Γ.1  1 
ΜΠΛΕ ΣΤΥΛΟ διαρκείας -Πάχος μύτης 
1.0mm με αφαιρούμενο καπάκι μύτης 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3.000   

Γ.2  2 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΥΛΟ διαρκείας -Πάχος μύτης 

1.0mm με αφαιρούμενο καπάκι μύτης 
ΤΕΜΑΧΙΑ 300   

Γ.3  3 ΜΟΛΥΒΙΑ με σκληρότητα μύτης 2ΗΒ. ΤΕΜΑΧΙΑ 500   

Γ.4  4 ΓΟΜΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΛΕΥΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 200   

Γ.5  5 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 40   

Γ.6  6 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ -Πάχος μύτης 
1,5-3,0 mm – Τύπος μύτης στρογγυλή -

χρώμα γραφής μαύρο 
ΤΕΜΑΧΙΑ 200   

Γ.7  7 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ -Πάχος 

μύτης 1,0-6,0 mm – Τύπος μύτης πλακέ – 
σε διάφορα χρώματα 

ΤΕΜΑΧΙΑ 300   

Γ.8  8 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Πάχους 5mm , μήκους 

6m τουλάχιστον 
ΤΕΜΑΧΙΑ 700   
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Γ.9  9 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΙΚΡΟ) Νο 64  με 

δυνατότητα  συρραφής κατ' ελάχιστον 12 
φύλλων 

ΤΕΜΑΧΙΑ 100   

Γ.10  10 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΕΓΑΛΟ) Νο 126 με 
δυνατότητα  συρραφής κατ' ελάχιστον 23 

φύλλων 
ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

Γ.11  11 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ HEAVY DUTY με 
δυνατότητα συρραφής έως 240 φύλλων 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2   

Γ.12  12 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΝΙ  ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ No 

10mm με δυνατότητα συρραφής κατ' 
ελάχιστον 10 φύλλων 

ΚΟΥΤΙ 1000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

100   

  Γ.13  13 
ΣΥΡΜΑΤΑ  ΜΙΚΡΟΥ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ 

Νο 64 με δυνατότητα συρραφής κατ' 
ελάχιστον 12 φύλλων 

ΚΟΥΤΙ 2000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

800   

Γ.14  14 
ΣΥΡΜΑΤΑ  ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ  ΧΕΙΡΟΣ  

Νο 126(24/6mm)  με δυνατότητα 
συρραφής κατ' ελάχιστον  23 φύλλων 

ΚΟΥΤΙ 1000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

300   

Γ.15  15 
ΣΥΡΜΑΤΑ HEAVY DUTY ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ No 
128(24/8) με δυνατότητα συρραφής κατ' 

ελάχιστον 50-100 φύλλων 

ΚΟΥΤΙ 2000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

30   

Γ.16  16 
ΣΥΡΜΑΤΑ HEAVY DUTY ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ No 

923/20mm με δυνατότητα συρραφής 120-
180 φύλλων 

ΚΟΥΤΙ 1000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

20   

Γ.17  17 
ΣΥΡΜΑΤΑ HEAVY DUTY ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ No 

923/23mm με δυνατότητα συρραφής 160-
200 φύλλων 

ΚΟΥΤΙ 1000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

20   

Γ.18  18 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 15   
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Γ.19  19 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 50   

  Γ.20  20 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  No 4 (33mm) 
ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

50   

Γ.21  21 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  No 6 (57mm) 
ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

180   

Γ.22  22 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 32 mm ΚΟΥΤΙ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 15   

Γ.23  23 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 51 mm ΚΟΥΤΙ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 15   

Γ.24  24 
ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ με οδηγό και δυνατότητα 
διάτρησης κατ' ελάχιστον   10 φύλλων 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

Γ.25  25 
ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ με  οδηγό και δυνατότητα 

διάτρησης κατ' ελάχιστον  25 φύλλων 
ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

Γ.26  26 
ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ - ΚΟΠΙΔΙΑ -πλαστικα με 

πλάτος λεπίδας 18mm 
ΤΕΜΑΧΙΑ 50   

Γ.27  27 ΨΑΛΙΔΙΑ με πλαστική λαβή  16-17 cm ΤΕΜΑΧΙΑ 50   

Γ.28  28 ΧΑΡΑΚΕΣ πλαστικοί - διαφανείς 30cm ΤΕΜΑΧΙΑ 50   

Γ.29  29 ΜΕΛΑΝΗ ΤΑΜΠΟΝ Μπλέ 28ml ΤΕΜΑΧΙΑ 300   
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Γ.30  30 ΜΕΛΑΝΗ ΤΑΜΠΟΝ Μαύρη 28ml ΤΕΜΑΧΙΑ 50   

Γ.31  31 ΜΕΛΑΝΗ ΤΑΜΠΟΝ Κόκκινη 28ml ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

Γ.32  32 
ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ Νο 2 

Μπλε  7cm X 11cm 
ΤΕΜΑΧΙΑ 70   

Γ.33  33 
ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ Νο 3 

Μπλε  6cm X 9cm 
ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

Γ.34  34 
ΚΛΑΣΕΡ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ 4/32 Χωρητικότητας 350 

φύλλων Α4 
ΤΕΜΑΧΙΑ 80   

  Γ.35  35 
ΚΛΑΣΕΡ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/32 Χωρητικότητας 750 

φύλλων Α4 
ΤΕΜΑΧΙΑ 300   

Γ.36  36 
ΚΛΑΣΕΡ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/34 Χωρητικότητας 750 

φύλλων Α4+ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

Γ.37  37 
ΦΑΚΕΛΟΙ  ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣΠΑΝ 
25X35mm σε διαφορα χρωματα 

ΤΕΜΑΧΙΑ 300   

Γ.38  38 
ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ κατάλληλο για 
φύλλα Α4 

ΤΕΜΑΧΙΑ 300   

Γ.39  39 
ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΠΛΕ 

ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 8.000   

Γ.40  40 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 
ΠΑΚΕΤΟ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

500   
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Γ.41  41 
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  Α4  

ΤΥΠΟΥ Γ 
ΠΑΚΕΤΟ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

20   

Γ.42  42 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ  

50Χ50mm (ΤΥΠΟΥ POST IT) 
ΠΑΚΕΤΟ 250 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

80   

Γ.43  43 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ 4 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ τύπου  20Χ50 mm (ΤΥΠΟΥ 
POST IT) 

ΠΑΚΕΤΟ 125 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

60   

Γ.44  44 
ΛΕΥΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  90X90mm 

(ΤΥΠΟΥ POST IT) 
ΠΑΚΕΤΟ 800 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

25   

Γ.45  45 ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΔΙΑΦΑΝΟ (15X33) ΤΕΜΑΧΙΑ 50   

Γ.46  46 ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΚΡΑΦΤ (ΚΑΦΕ) 5cm ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

Γ.47  47 ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 5 cm ΤΕΜΑΧΙΑ 80   

Γ.48  48 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ  5cm ΤΕΜΑΧΙΑ 40   

Γ.49  49 ΚΟΛΛΕΣ STICK 21gr ΤΕΜΑΧΙΑ 25   

Γ.50  50 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ 20ml ΤΕΜΑΧΙΑ 25   

Γ.51  51 ΣΠΑΓΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΙ άσπρος ναυλον ΚΟΥΒΑΡΙ 500γρ 10   
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Γ.52  52 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ   (1Kg) λεπτά ΚΙΛΑ 30   

Γ.53  53 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ   (1Kg)  μεσαία ΚΙΛΑ 6   

Γ.54  54 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ   (1Kg) χοντρά ΚΙΛΑ 10   

Γ.55  55 
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ POS (ΘΕΡΜΙΚΑ ΡΟΛΑ, 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 57x40x13A) 
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 60 ΤΕΜ 20   

Γ.56  56 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90 

cm X 120 cm 
TEMAXIA 2   

Γ.57  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 Γ.58     

Γ.59  ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Γ.60     

Γ.61  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Γ.62     
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Δ.  Δ’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΟΝΕΡ-DRUM LEXMARK ΓΝΗΣΙΑ 

  
(Σ1) 
Α/Α 

(Σ2) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Σ3) 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(Σ4) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Σ5) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

(Σ6)=(Σ4)*(Σ5) 
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Δ.1  1 Lexmark 522X Black Toner (52D2X0E) ΤΕΜΑΧΙΑ 30   

Δ.2  2 Drum  Lexmark MS 811 DN ΤΕΜΑΧΙΑ 25   

Δ.3  3 Lexmark 52D2H0E Black Toner ΤΕΜΑΧΙΑ 2   

Δ.4  4 DRUM-MS Imaging Unit 52D0Z00 ΤΕΜΑΧΙΑ 2   

Δ.5  5 Lexmark T650H11E Black Toner ΤΕΜΑΧΙΑ 50   

Δ.6  6 Drum Lexmark E450DN ΤΕΜΑΧΙΑ 3   

Δ.7  7 
Drum-50F 0Z00 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3   

Δ.8  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Δ.9     
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Δ.10  ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Δ.11     

Δ.12  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Δ.13     
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   Ε.  Ε’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΟΝΕΡ KYOCERA ΓΝΗΣΙΑ 

  
(Σ1) 
Α/Α 

(Σ2) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Σ3) 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(Σ4) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Σ5) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

(Σ6)=(Σ4)*(Σ5) 
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Ε.1  1 Kyocera TK-7225 Black Toner ΤΕΜΑΧΙΑ 5   

   Ε.2  2 Kyocera TK-3190 Black Toner ΤΕΜΑΧΙΑ 55   

Ε.3  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Ε.4     

Ε.5  ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Ε.6     

   Ε.7  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Ε.8     
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ΣΤ.  ΣΤ’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΟΝΕΡ – ΤΥΜΠΑΝΑ OKI  ΓΝΗΣΙΑ 

  
(Σ1) 
Α/Α 

(Σ2) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Σ3) 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(Σ4) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Σ5) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

(Σ6)=(Σ4)*(Σ5) 
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΣΤ.1  1 Toner-KES4132/ES5112/ES4192/ES5162 9Κ ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

ΣΤ.2  2 
EPCARTK ES4131 4132 5112 4191 4192 5162 

(25K)-DRUM 
ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

ΣΤ.3  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΣΤ4     

ΣΤ.5  ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΣΤ.6     

ΣΤ.7  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΣΤ.8     
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Ζ.  Ζ’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΟΝΕΡ-ΤΥΜΠΑΝΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΝΗΣΙΑ 

  
(Σ1) 
Α/Α 

(Σ2) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Σ3) 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(Σ4) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Σ5) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

(Σ6)=(Σ4)*(Σ5) 
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Ζ.1  1 Toner Ricoh NRG MP 2501 841769 9K ΤΕΜΑΧΙΑ 9   

Ζ.2  2 Toner Ricoh 842125 BL 
MP2555/2554/3054/3354/3554 24K 

ΤΕΜΑΧΙΑ 12   

Ζ.3  3 
Konica - Minolta TN-414K Black Toner 

(A202050) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 5   

Ζ.4  4 Develop TN-414 Black Toner (A2020D0) ΤΕΜΑΧΙΑ 2   

Ζ.5  5 Konica Minolta BIZHUB 20 TN-318 BLACK ΤΕΜΑΧΙΑ 3   

Ζ.6  6 IMAGING UNIT 312K-BLACK ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

Ζ.7  7 
Ricoh MP 6054 Black Toner/ 

842349/842127 
ΤΕΜΑΧΙΑ 2   

Ζ.8  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
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Ζ.9     

Ζ.10  ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Ζ.11     

Ζ.12  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Ζ.13     

 
 





 

137 
 

 
 
 

Η.  Η’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΟΝΕΡ-ΤΥΜΠΑΝΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

  (Σ1) 
Α/Α 

(Σ2) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Σ3) 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(Σ4) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Σ5) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

(Σ6)=(Σ4)*(Σ5) 
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Η.1  1 Kyocera TK-410 Black Toner ΤΕΜΑΧΙΑ 3   

Η.2  2 Lexmark 50F2H00 Black Toner ΤΕΜΑΧΙΑ 3   

Η.3  3 Kyocera TK-410 Black Toner ΤΕΜΑΧΙΑ 3   

Η.4  4  Kyocera TK-715 Black Toner ΤΕΜΑΧΙΑ 5   

Η.5  5 Toner XEROX 106R02305 BL Phaser 3320 5K ΤΕΜΑΧΙΑ 2   

Η.6  6 Toner Lexmark Ε450Η11 ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

Η.7  7 DRUM BROTHER DR-3000 ΤΕΜΑΧΙΑ 3   

Η.8  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
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Η.9     

Η.10  ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Η.11     

Η.12  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Η.13     

 
 
Ημερομηνία: …………………….………….………….  Για τον προσφέροντα 

 
 
 
 

Σφραγίδα/ Υπογραφή 
(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου) 
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Απαιτήσεις  

 
 Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή για 

περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού. 
 Φορέας που συμμετέχει αυτόνομα ή σε ένωση με άλλους φορείς (φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα) στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε 
περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζομένων.  

 Η προσφορά είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο μέχρι και την τελευταία οριστική 
προμήθεια των ειδών και δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι 
προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για 
την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες προσφορών ή να τους 
τροποποιήσουν. 

 Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 
διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο, ο οποίος και 
οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα με δική του ευθύνη και επιμέλεια, 
αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει 
οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης 

 
Πίνακας με στοιχεία προσφέροντος 

Σε αυτόν τον πίνακα συμπληρώνονται τα ζητούμενα στοιχεία ευκρινώς. 
 

Πίνακας Τμημάτων Διαγωνισμού 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν ΝΑΙ στις στήλες που αντιστοιχούν τα τμήματα του 
Διαγωνισμού, στα οποία συμμετέχουν. 
 

Πίνακας Α 
 Γραμμές (Α.1) – (Α.2): 

o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά η τιμή κάθε δεσμίδας των 500  
χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται αριθμητικά η τιμή για όλη την ποσότητα του 
αντίστοιχου είδους σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στην 
ουσία εδώ υπολογίζεται το γινόμενο των προηγούμενων δύο στηλών. 

 Γραμμή (Α.4): 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά το σύνολο της προσφοράς, 

χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στην ουσία εδώ συμπληρώνεται το 
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άθροισμα όλων των τιμών που βρίσκονται στις γραμμές (Α.1) – (Α.2). 
o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 

στήλης. 
 Γραμμή (Α.6): 

o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά η αξία του ΦΠΑ που αντιστοιχεί 
στο σύνολο της προσφοράς του τμήματος, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 
στήλης. 

 Γραμμή (Α.8): 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά το σύνολο της προσφοράς, με 

ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. 
o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 

στήλης. 
 

 
Πίνακας Β 

 Γραμμές (Β.1) – (Β.3): 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά η τιμή για κάθε χιλιάδα 

φακέλων σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. 
o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται αριθμητικά η τιμή για όλη την ποσότητα του 

αντίστοιχου είδους σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στην 
ουσία εδώ υπολογίζεται το γινόμενο των προηγούμενων δύο στηλών. 

 Γραμμή (Β.5): 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά το σύνολο της προσφοράς, 

χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στην ουσία εδώ συμπληρώνεται το 
άθροισμα όλων των τιμών που βρίσκονται στις γραμμές (Α.1) – (Α.3) και στη 
στήλη (Σ6). 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 
στήλης. 

 Γραμμή (Β.7): 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά η αξία του ΦΠΑ που αντιστοιχεί 

στο σύνολο της προσφοράς του τμήματος, με δύο δεκαδικά ψηφία. 
o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 

στήλης. 
 Γραμμή (Β.9): 

o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά το σύνολο της προσφοράς, με 
ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 
στήλης. 

 
 

Πίνακας Γ 
 Γραμμές (Γ.1) – (Γ.56): 

o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά η τιμή μονάδας σε ευρώ, χωρίς 
ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. 
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o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται αριθμητικά η τιμή για όλη την ποσότητα του 
αντίστοιχου είδους σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στην 
ουσία εδώ υπολογίζεται το γινόμενο των προηγούμενων δύο στηλών. 

 Γραμμή (Γ.58) 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά το σύνολο της προσφοράς, 

χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στην ουσία εδώ συμπληρώνεται το 
άθροισμα όλων των τιμών που βρίσκονται στις γραμμές (Γ.1) – (Γ.56) και 
στη στήλη (Σ6). 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 
στήλης. 

 Γραμμή (Γ.60): 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά η αξία του ΦΠΑ που αντιστοιχεί 

στο σύνολο της προσφοράς του τμήματος, με δύο δεκαδικά ψηφία. 
o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 

στήλης. 
 Γραμμή (Γ.62): 

o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά το σύνολο της προσφοράς, με 
ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 
στήλης. 

 
 

Πίνακας Δ 
 Γραμμές (Δ.1) – (Δ.7): 

o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά η τιμή τεμαχίου σε ευρώ, χωρίς 
ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται αριθμητικά η τιμή για όλη την ποσότητα του 
αντίστοιχου είδους σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στην 
ουσία εδώ υπολογίζεται το γινόμενο των προηγούμενων δύο στηλών. 

 Γραμμή (Δ.9): 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά το σύνολο της προσφοράς, 

χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στην ουσία εδώ συμπληρώνεται το 
άθροισμα όλων των τιμών που βρίσκονται στις γραμμές (Δ.1) – (Δ.7) και στη 
στήλη (Σ6). 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 
στήλης. 

 Γραμμή (Δ.11): 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά η αξία του ΦΠΑ που αντιστοιχεί 

στο σύνολο της προσφοράς του τμήματος, με δύο δεκαδικά ψηφία. 
o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 

στήλης. 
 Γραμμή (Δ.13): 

o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά το σύνολο της προσφοράς, με 
ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 
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στήλης. 
 
 

Πίνακας Ε 
 Γραμμές (Ε.1) – (Ε.2): 

o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά η τιμή τεμαχίου σε ευρώ, χωρίς 
ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται αριθμητικά η τιμή για όλη την ποσότητα του 
αντίστοιχου είδους σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στην 
ουσία εδώ υπολογίζεται το γινόμενο των προηγούμενων δύο στηλών. 

 Γραμμή (Ε.4): 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά το σύνολο της προσφοράς, 

χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στην ουσία εδώ συμπληρώνεται το 
άθροισμα όλων των τιμών που βρίσκονται στις γραμμές (Ε.1) – (Ε.2) και στη 
στήλη (Σ6). 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 
στήλης. 

 Γραμμή (Ε.6): 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά η αξία του ΦΠΑ που αντιστοιχεί 

στο σύνολο της προσφοράς του τμήματος, με δύο δεκαδικά ψηφία. 
o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 

στήλης. 
 Γραμμή (Ε.8): 

o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά το σύνολο της προσφοράς, με 
ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 
στήλης. 

 
 
 

Πίνακας ΣΤ 
 Γραμμές (ΣΤ.1) – (ΣΤ.2): 

o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά η τιμή τεμαχίου σε ευρώ, χωρίς 
ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται αριθμητικά η τιμή για όλη την ποσότητα του 
αντίστοιχου είδους σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στην 
ουσία εδώ υπολογίζεται το γινόμενο των προηγούμενων δύο στηλών. 

 Γραμμή (ΣΤ.4) 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά το σύνολο της προσφοράς, 

χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στην ουσία εδώ συμπληρώνεται το 
άθροισμα όλων των τιμών που βρίσκονται στις γραμμές (ΣΤ.1) – (ΣΤ.2). 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 
στήλης. 

 Γραμμή (ΣΤ.6): 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά η αξία του ΦΠΑ που αντιστοιχεί 
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στο σύνολο της προσφοράς του τμήματος, με δύο δεκαδικά ψηφία. 
o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 

στήλης. 
 Γραμμή (ΣΤ.8): 

o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά το σύνολο της προσφοράς, με 
ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 
στήλης. 

 
 

Πίνακας Ζ 
 Γραμμές (Ζ.1) – (Ζ.7): 

o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά η τιμή τεμαχίου σε ευρώ, χωρίς 
ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται αριθμητικά η τιμή για όλη την ποσότητα του 
αντίστοιχου είδους σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στην 
ουσία εδώ υπολογίζεται το γινόμενο των προηγούμενων δύο στηλών. 

 Γραμμή (Ζ.9): 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά το σύνολο της προσφοράς, 

χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στην ουσία εδώ συμπληρώνεται το 
άθροισμα όλων των τιμών που βρίσκονται στις γραμμές (Ζ.1) – (Ζ.7) και στη 
στήλη (Σ6). 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 
στήλης. 

 Γραμμή (Ζ.11): 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά η αξία του ΦΠΑ που αντιστοιχεί 

στο σύνολο της προσφοράς του τμήματος, με δύο δεκαδικά ψηφία. 
o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 

στήλης. 
 Γραμμή (Ζ.13): 

o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά το σύνολο της προσφοράς, με 
ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 
στήλης. 

Πίνακας Η 
 Γραμμές (Η.1) – (Η.7): 

o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά η τιμή τεμαχίου σε ευρώ, χωρίς 
ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται αριθμητικά η τιμή για όλη την ποσότητα του 
αντίστοιχου είδους σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στην 
ουσία εδώ υπολογίζεται το γινόμενο των προηγούμενων δύο στηλών. 

 Γραμμή (Η.9): 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά το σύνολο της προσφοράς, 

χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στην ουσία εδώ συμπληρώνεται το 
άθροισμα όλων των τιμών που βρίσκονται στις γραμμές (Ζ.1) – (Ζ.7) και στη 
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στήλη (Σ6). 
o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 

στήλης. 
 Γραμμή (Η.11): 

o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά η αξία του ΦΠΑ που αντιστοιχεί 
στο σύνολο της προσφοράς του τμήματος, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 
στήλης. 

 Γραμμή (Η.13): 
o Στη στήλη (Σ5) συμπληρώνεται αριθμητικά το σύνολο της προσφοράς, με 

ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία. 
o Στη στήλη (Σ6) συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό της προηγούμενης 

στήλης. 
 

Παρατηρήσεις 

Επειδή έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν να αναγράφεται με λάθος τρόπο το λεκτικό στο 
πεδίο «ολογράφως», ακολουθούν παραδείγματα, που αφορούν τιμές σε ευρώ, με δύο 
δεκαδικά ψηφία. 
 

Αριθμητικά Ολογράφως 
3,01 € Τρία ευρώ και ένα λεπτό 

12,20 € δώδεκα ευρώ και είκοσι λεπτά 
0,1 € δέκα λεπτά  (ή μηδέν ευρώ και δέκα λεπτά) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Α. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής87 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης 

Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης 

Τμήμα: Ε’ Προϋπολογισμού και Προμηθειών 

Κ. Κρυστάλλη αρ.4, ΤΚ 54630, Θεσσαλονίκη 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ88. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ευρώ …………………………89 υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ............., ΑΦΜ: 
........... (διεύθυνση) ....................., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .....……………. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..90 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή 
του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη 
.....................................................91 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων – Δ.Ο.Υ. Ε’ 
                                                                 
87  Αναφορικά με τα με τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων σχετικά πρότυπα / υποδείγματα υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
88 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 
Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς σε ευρώ.  
89 βλ. υποσ. 92. 
90 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
91 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών. 
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Θεσσαλονίκης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ……/…./2023, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)” 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες92  από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 93. 

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, 
σύμφωνα με το άρθρο ……….……... της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

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

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
 

Β. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….) 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 
Προς: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης 

                                                                 
92 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
93 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 
ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
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Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης 

Τμήμα: Ε’ Προϋπολογισμού & Προμηθειών 

Κ. Κρυστάλλη αρ. 4, ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ94. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ευρώ ………………………………………………………………………..95 

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ......, ΑΦΜ: ......., 
(διεύθυνση) ..……………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία).........., ΑΦΜ:............. 
(διεύθυνση).......................………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................96 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της 
υπ αριθ ……….... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 
........................ Διακήρυξη............................. 97 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων – 
Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ……/…./2023. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες98 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα 
της σύμβασης99) 

ή 

                                                                 
94 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
95 Όπως υποσημείωση 98. 
96 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
97 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών 
98 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
99 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης, όπως ορίζεται από τη διακήρυξη. 
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μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

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

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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