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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  –
Περιφερειακή Ενότητα ΉΜΑΘΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση Μητροπόλεως 44

Πόλη ΒΕΡΟΙΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 59132

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS GR

Τηλέφωνο
+30 2331350224,210

Φαξ +30 2331350227

Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο Bibou  .  s  @  imathia  .  pkm  .  gov  .  gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Μπίμπου Σμαρώ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) Imathia.pkm.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Ή Αναθέτουσα Αρχή είναι «Περιφέρεια (Μη ΚΚΑ)» και ανήκει στην «Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)»

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Ή κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν  ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση και από τη διεύθυνση

της Αναθέτουσας Αρχής στο διαδίκτυο: imathia.pkm.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Ή δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. :1111.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2017  του Φορέα 02.721.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών
ειδών από χαρτί και αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και fax, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της
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Περιφερειακής Ενότητας Ήμαθίας της Π.Κ.Μ., καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Νομού Ήμαθίας, για το οικονομικό έτος 2017.

Τα είδη της παρούσας προκήρυξης χωρίζονται σε τρεις ομάδες / τμήματα, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα:

Α/Α
ΤΜΉΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΔΑΠΑΝΉ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΉ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

ΕΓΓΥΉΤΙΚΉ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

1 Γραφική ύλη 12.096,77€ 15.000€ 241,93€

2 Χαρτί 12.096,77€ 15.000€ 241,93€

3 Μελάνια - τόνερ 24.193,5€ 30.000€ 483,87€

ΣΥΝΟΛΑ 48.387,04 60.000,00

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες / τμήματα ή και για το σύνολο των ομάδων /
τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή προσφοράς αφορά στο σύνολο των ειδών του επιλεγόμενου
τμήματος/τμημάτων.

Ή εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται  στο ποσό  των 60.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 48.387,09  ΦΠΑ : 11.612,90).
Ή διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της έως τις 31/12/2017.

Ή σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας  από οικονομική  άποψη προσφοράς,
βάσει  της τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Ή ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

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

2. του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10
του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129)

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

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

5. του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395)
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν
με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου
2007 (L335)»

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

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

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

9. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
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10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», , 

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

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

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

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

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

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

17. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

18. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

19. Τον  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α΄/7-6-2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

20. Τις  αρ.  81320  και  77909/01-12-2016  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Μακεδονίας  -  Θράκης  (ΦΕΚ.  4302./τ.  Β΄/  30-12-2016),  με  τις  οποίες  εγκρίθηκε  η
τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/
27-12-2010).

21. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.».

22. Τις  αριθ.  461114(9980)/18.11.2014  (ΦΕΚ  Β’3129),  30140(386)/8-2-2017  (ΦΕΚ  Β’335)  και
30110(385)/27-1-2017 (ΦΕΚ Β’390) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».

23. Την υπ’ αριθμ. 13289/17-8-2015 (ΦΕΚ 1716/Β΄/17-8-2015) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων
νομαρχιακών και  τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης  δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου».

24. Την αριθμ. 30/2017, Πρακτικό 1ο/10.01.2017 (ΑΔΑ:6ΠΙΡ7ΛΛ-10Ι) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
που  αφορά  στην  «Συγκρότηση  Α)  Επιτροπής  Τακτικών-Διεθνών  Διαγωνισμών  και  Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης,  Β) Επιτροπής Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και Γ)
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών», έτους 2017 της ΠΕ Ήμαθίας».

25. Τον  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  –  Περιφερειακή  Ενότητα
Ήμαθίας για το οικονομικό έτος 2017 (Απόφαση Π.Σ. 226/2016, ΑΔΑ: 7ΜΖΔ7ΛΛ0429).

26. Την αρ. 252/2016 (ΑΔΑ: ΨΒΨΝ7ΛΛ-2ΛΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ με θέμα:
«Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της ΠΚΜ έτους 2017», όπως ισχύει.

27. Την  αρ.  2313/2016,  Πρακτικό  49ο  (ΑΔΑ:  66377ΛΛ-ΨΘΨ)  Απόφαση  της  Ο.Ε.  της  ΠΚΜ  «Έγκριση
δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού της ΠΕ Ήμαθίας».

28. Το  υπ’αρ.  Δ.2.1.5/Φ.4.1.1/511453(2217)/13-12-2016  έγγραφο του  Τμήματος  Πληροφορικής  της  ΠΕ
Ήμαθίας.
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29. Την με α/α 193 (ΑΔΑ: 78Ζ97ΛΛ-ΘΕΖ, ΑΔΑΜ: 17REQ005720486) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η
οποία  καταχωρήθηκε  με  α/α  339  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  της  αρμόδιας
Υπηρεσίας.

30. Την αριθμ. 271/2017, Πρακτικό 7ο/21.02.2017 (ΑΔΑ:ΨΏΠΞ7ΛΛ-ΕΘΛ) Απόφαση της Ο.Ε. της ΠΚΜ περί
έγκρισης διενέργειας και όρων Διακήρυξης 

31. Την ανάγκη προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις Δ/νσης της Π.Ε. Ήμαθίας
καθώς και για τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης Ν. Ήμαθίας, για το έτος 2017.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 27/03/2017 και ώρα 14:30.

Ή διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Ή.Δ.Ή.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την 28/03/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  24/02/2017
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ήλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΉΜΔΉΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.
:  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 38673.

Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  στο  τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

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

Ή Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,  στη διεύθυνση
(URL) : imathia.pkm.gov.gr 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Ή δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή . 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Ή  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 
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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.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

     η με αρ. 01/2017 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

     η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

      το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

     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  Ήλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΉΔΉΣ),  μέσω  της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) 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.Ή.ΔΉ.Σ., το αργότερο έξι
(6)  ημέρες πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  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 κείμενο των
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο1. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο είτε  το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει  δεν είναι  ψηφιακά υπογεγραμμένο,  δεν
εξετάζονται. 

Ή 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 έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Ή 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 προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

1 Πρβλ  την  με  αρ.  Π1/2390/16.10.2013  (Β'  2677)  Απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  “Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.)
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Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.2

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).3

Ειδικότερα,  όλα  τα  δημόσια  έγγραφα  που  αφορούν  αλλοδαπούς  οικονομικούς  φορείς  και  που  θα
κατατεθούν  από  τους  προσφέροντες  στην  παρούσα  διαδικασία,  θα  είναι  νόμιμα  επικυρωμένα,  και  η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά
αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Ή επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.

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

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα4.

2.1.5 Εγγυήσεις5

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης αυτής,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  η)  τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει  το  ποσό  της  εγγύησης  ολικά  ή  μερικά  εντός  πέντε  (5)  ημερών  μετά  από  απλή  έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

2 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
3 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016
4 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
5 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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Ή αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται  σε
ποσοστό  2%  επί  της  προεκτιμούμενης  αξίας  της  σύμβασης,  εκτός  ΦΠΑ,  υπολογιζόμενου  επί  του
προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά. Ή εγγυητική επιστολή
συμμετοχής περιλαμβάνει  όλα τα αναγκαία στοιχεία,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.
4412/2016 και  στο Παράρτημα  ΙΙΙ  της  παρούσας.  Υποβάλλεται  από τον συμμετέχοντα ηλεκτρονικά  σε
μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική. 

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.

Ή εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.6 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ή 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.

Σημείωση:  Τα  απαιτούμενα  ποσά  των  εγγυήσεων  συμμετοχής  ανά  Τμήμα  έχουν  υπολογιστεί  και
αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της παρούσας.

2. Ή εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Ή εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β)  την  άπρακτη πάροδο της  προθεσμίας  άσκησης  ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης  επ’
αυτών, και  

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

3. Ή εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει,  αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 και 2.2.4, δεν
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προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού6 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:

1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

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

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

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

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου   αφορά  κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχι-
στον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

6 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016
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2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία
ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους7. 

3. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου., 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του  οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή
προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την  επιλογή ή την
ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

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

7 Πρβλ.  άρθρο  73  παρ.  2  τελευταίο  εδάφιο  του  ν.  4412/2016.  (Σχετική  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ 
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4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις ως
άνω παραγράφους 1 και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται
σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με
τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  ή
ανάθεσης  παραχώρησης δεν μπορεί  να κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας  κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 8.

6. Ή απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας9 

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

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις  της  παραγράφου  2.2.3  και  β)  πληρούν  την  προϋπόθεση  της  παρ.  2.2.4  της  παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους  ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο
από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Το ΕΕΕΣ αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986. Καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 

2. Αποδεικτικά μέσα10

Α.  Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και  οι  όροι και  προϋποθέσεις  συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την

8 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
9 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016
10 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  
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υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201611.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Ή δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

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 ισχύουν12.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά13:

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. Ή υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και  στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους (2.2.3.)2 και (2.2.3.)3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
(2.2.3.)1 και (2.2.3.)2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου (2.2.3.)3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν

11 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
12 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
13 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014.  Σημειωτέον ότι  η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει  τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.  πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
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καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  (2.2.3.)1  και  (2.2.3.)2  και  στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου (2.2.3.)3.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου (2.2.3.)3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ)  για  την  παράγραφο  (2.2.3.)7  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.  2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλόλητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της  νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης,  στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του
διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.

Β.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.

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  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 της Διακήρυξης, για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα /τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
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Ή ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το είδος  της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής14.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΉΔΉΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη,  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β –
21.10.13)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ήλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ)».

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν
ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΉΔΉΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ)».

2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε  περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας  λειτουργίας  του ΕΣΉΔΉΣ,  η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της15.

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

(α)  έναν  (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 (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 χαρακτήρα16,  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.

4. Οι  οικονομικοί  φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά  αρχεία  τα  οποία  υπογράφοντα  ψηφιακά  και  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα.   Τα
στοιχεία  που περιλαμβάνονται  στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος  και  του παραγόμενου
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη

14 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
15 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
16 Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.1 της ως άνω υπουργικής απόφασης
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περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως
περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν ορατή μη  κρυπτογραφημένη  ψηφιακή  υπογραφή σκληρής  αποθήκευσης,  χωρίς  να  απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που
φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  (Apostille).Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Ή  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

1. Τα  στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν17: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΉΔΉΣ και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης. 

Σημείωση:  Οδηγίες  σχετικά με  τη συμπλήρωση και  υποβολή του ΕΕΕΣ  από τους οικονομικούς  φορείς
παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr.

Ή  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

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

2. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή στην παρ. 2 “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα
των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Ή  Τεχνική  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

17 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο. 

Σε  κάθε  περίπτωση και    επί  ποινή αποκλεισμού,  ο οικονομικός  φορέας επισυνάπτει  στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα  συμπληρωμένα  και  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  της  τεχνικής
προσφοράς, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι  της παρούσας.  Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που
περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  ψηφιακά  υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο.

Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς περιέχει τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική
επάρκεια,  σύμφωνα με τις τεχνικές  προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι,  είναι  υποχρεωτικές,  επί ποινή
αποκλεισμού, για όλους τους συμμετέχοντες, και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν18.

2.4.4. Δείγματα προσφερόμενων υλικών

Ή Επιτροπή  μπορεί,  εφόσον  το  κρίνει  απαραίτητο,  να  ζητήσει  από  τους  προσφέροντες  δείγματα  (εις
διπλούν) των προσφερόμενων υλικών, προκειμένου να ελέγξει την ποιότητά τους και τη συμφωνία τους με
τις  τεχνικές  προδιαγραφές.  Στην περίπτωση αυτή,  τα δείγματα  πρέπει  να  κατατεθούν εντός  πέντε (5)
ημερών από την ειδοποίηση (γραπτή ή προφορική). 

Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένη απόδειξη, ότι το δείγμα που κατατέθηκε δεν
πληροί όλους τους τεχνικούς όρους, τότε θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος.

Ή επιστροφή των δειγμάτων σ’ αυτούς που δεν κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός θα γίνει αμέσως μετά την
ανακοίνωση  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  με  δική  τους  ευθύνη  και  εντός  15  ημερών  από  την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, άλλως παραμένουν στην υπηρεσία.

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

Ή Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης. 

Ή  τιμή  του  προς  προμήθεια  υλικού  δίνεται   σε  ευρώ  ανά  μονάδα  μέτρησης.  Στην  προσφορά  θα
αναγράφεται τιμή για κάθε είδος και για κάθε ομάδα / τμήμα που προσφέρεται ξεχωριστά. 

Ή 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.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση και επί ποινή αποκλεισμού, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο
“οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά  του  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  και  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙ  της παρούσας
διακήρυξης) σε μορφή pdf. Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. Σε
περίπτωση  διάστασης  των  στοιχείων  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του
συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο.

Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες / τμήματα
ή και για το σύνολο των ομάδων / τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή προσφοράς  αφορά στο
σύνολο των ειδών του επιλεγόμενου τμήματος/τμημάτων.  Ή προσφορά,  επί ποινή αποκλεισμού,  δεν
ξεπερνά την ανώτατη τιμή ανά ομάδα/τμήμα που έχει οριστεί με την παρούσα.

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

18 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
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Ή οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει: Τιμή ανά τεμάχιο, Συνολική τιμή είδους, Σύνολο, Φ.Π.Α. (….%)
και  γενικό  σύνολο.  Οι  αναγραφόμενες  στον  Πίνακα  Οικονομικής  Προσφοράς  τιμές  πρέπει  να  είναι
στρογγυλοποιημένες σε δύο δεκαδικά ψηφία. 

Οι τιμές που θα δοθούν με την προσφορά είναι σταθερές για όλη τη συμβατική διάρκεια και αποκλείεται
οποιαδήποτε  αναπροσαρμογή  αυτών.  Προσφορά  που  περιλαμβάνει  όρο  αναπροσαρμογή  τιμών
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΏ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή19 στην παρούσα διακήρυξη. 

Οι  αναγραφόμενες  ποσότητες  ανά  είδος  είναι  ενδεικτικές  και  προέρχονται  από  εκτίμηση  σε  τάξη
μεγέθους. Ή Αναθέτουσα Αρχή, λόγω της φύσης της προμήθειας, δύναται να προμηθευτεί μεγαλύτερο ή
χαμηλότερο αριθμό ποσοτήτων από τις αναγραφόμενες στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, στα όρια
του ποσού της σύμβασης.

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών20  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  εκατόν
ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

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

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

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

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών21

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί  όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2. (Χρόνος και  τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.5.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) ,  2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών),  3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,22 

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

19 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
20 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
21 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
22 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι  αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ήλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών23

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΉΔΉΣ, 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, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ήλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την 28/03/2017 και ώρα 11:00 πμ.

 Ήλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικ. Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 Ήλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων,  ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει  σε  επόμενο
στάδιο  αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  τους,  με  την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α)  Ή  αρμόδια  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει  στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και
β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ)  Οι  κατά  τα  ανωτέρω  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των προσφορών,  μετά  την
ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά  τα  προηγούμενα  ως  άνω  στάδια  α΄  και  β΄  οι  φάκελοι  της  οικονομικής  προσφοράς  δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

δ)  Ή  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και  συντάσσει
πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου. 

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών

23 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και Αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.) (Β΄2677). 
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από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Ή κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές24. 

Τα  αποτελέσματα  των ανωτέρω σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση/αποφάσεις  του  αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΉΔΉΣ25. 

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

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης26 -  Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
μέσω του συστήματος  στον προσφέροντα,  στον  οποίο πρόκειται  να γίνει  η  κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»),  και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο
(2.2.5.)2 της παρούσας διακήρυξης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  2.2.3  (λόγοι  αποκλεισμού)  και  2.2.4  της
παρούσας, 

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
Σύμβασης  ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την

24 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
25 Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016
26 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
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ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του27. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Ή διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Ή αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Ή εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης  κατακύρωσης και  ιδίως η σύναψη της σύμβασης  επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36
του ν. 4129/2013, 

γ)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου (2.2.5.)2.

Ή  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού  εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος έχει  ή  είχε  συμφέρον να του ανατεθεί  η  συγκεκριμένη σύμβαση  και
υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημιά  από  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής,
συμπεριλαμβανομένης  και  της  διακήρυξης,  δικαιούται  να  ασκήσει  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής
προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν
το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης
ή  παράλειψης,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικά  οριζόμενα  στο  άρθρο  4  του  ν.  3886/2010  (Α΄/147).  Ή
προδικαστική  προσφυγή  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά28 με  τη  συμπλήρωση  της  ειδικής  φόρμας  του
Συστήματος  και  την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf  το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

27 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
28 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 (Β 2677/2013) με θέμα “Τεχνικές

λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”.  
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Ή  αναθέτουσα  αρχή  αποφαίνεται  αιτιολογημένα,  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας  Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Αν  παρέλθει  άπρακτη  η
προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της
λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.

Ή  άσκηση  της  ως  άνω  προδικαστικής  προσφυγής  είναι  υποχρεωτική  για  την  υποβολή  αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

Ή  αίτηση  ασφαλιστικών  μέτρων  κατατίθεται  στο  αρμόδιο  δικαστήριο  μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10)
ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή
της,  η  άσκηση  αυτής  και  η  προθεσμία  και  η  άσκηση  της  αίτησης  ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν  τη
σύναψη  της  σύμβασης,  εκτός  εάν  με  την  προσωρινή  διαταγή  ο  αρμόδιος  δικαστής  αποφανθεί
διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε
πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση
της αιτήσεως.

Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας,  εκτός αν  ορίζεται  άλλως με την ως άνω προσωρινή  διαταγή,  σύμφωνα με τα  αναλυτικά
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Ή αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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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. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής  σύμβασης.  Το  περιεχόμενό  της  είναι  σύμφωνο  με  το  υπόδειγμα  που  περιλαμβάνεται  στο
Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Ή 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.

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

Ή  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  του
αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

4.3 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης29 

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

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

β)  ο ανάδοχος,  κατά το χρόνο της ανάθεσης  της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις  που
αναφέρονται  στην  παράγραφο  (2.2.3.)1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

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

29 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

1. Ή πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά μετά την παραλαβή των υλικών και με την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και  δικαιολογητικών που προβλέπονται  από τις  διατάξεις  του
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν  οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση,  σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος30 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα από γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του απο-
φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επι-
πλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του ανα-
δόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λή-
ξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο31 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικα-
τάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -
παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένω-
σης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων32  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2  (Κήρυξη οικονομικού  φορέα εκπτώτου -  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος παράδοσης υλικών),  6.3.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών

30 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
31 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
32 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
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από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρ-
μόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Ή εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6. ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

1. Ή παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των παραληπτριών υπηρεσιών,
με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή. Ή παραγγελία θα εκτελείται εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή της. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης  των υλικών μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.  4412/2016.  Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την
εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  207  του  ν.
4412/2016.

2.  Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει  ο παραταθείς,  κατά τα ανωτέρω, χρόνος,  χωρίς να παραδοθεί το υλικό,  ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.

3.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί  την υπηρεσία που εκτελεί  την προμήθεια και την επιτροπή
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες
ημέρες  νωρίτερα.  Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλει  στην
υπηρεσία αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και στη σύμβαση. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Ή επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με την
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

2. Ή παραλαβή των υλικών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής θα γίνεται το αργότερο
την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή των υλικών. 

Αν η  παραλαβή των υλικών και  η  σύνταξη  του σχετικού πρωτοκόλλου δεν  πραγματοποιηθεί  από την
επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Ή παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει στη διαδικασία παραλαβής και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  μπορεί  να

Σελίδα 29

17PROC005841138 2017-02-24



εγκρίνεται  αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι  σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες
κυρώσεις.

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

Ο Αναπληρωτής Υποδιευθυντής

Μιχαήλ Τέτος

Ή Πρόεδρος

Της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανασιάδου- Αηδονά Αθηνά

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αντικείμενο του έργου - Τεχνικές Προδιαγραφές

1. Αντικείμενο του έργου

Τα προς προμήθεια είδη αποτυπώνονται αναλυτικά στους ακόλουθους Πίνακες:

Πίνακας Ι: Είδη γραφικής ύλης

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Agenda τηλεφώνων τεμάχιο 5

2 CD ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΚΕΝΑ τεμάχιο 200
3 DVD +R ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΝΑ τεμάχιο 150
4 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ  τύπου TOP ROMA τεμάχιο 30
5 Αριθμομηχανές μικρές (τσέπης) τεμάχιο 30

6 Αυτ/τα Postit για φακέλλους τεμάχιο 30
7 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΝΟΤΕS  50Χ75 τεμάχιο 500

8 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΝΟΤΕS 35x50 διάφορα χρώματα τεμάχιο 500

9 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΝΟΤΕS 75Χ75 τεμάχιο 500

10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ  (διάφορα μεγέθη από Νο 8-Νο 31) τεμάχιο 500

11 Βιβλίο διεκπεραίωσης 25*35 150φ τεμάχιο 10

12 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ τύπου STAEDTLER 526 BT30 τεμάχιο 100

13 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΜΗΧ. Λευκές τύπου Rotring τεμάχιο 100

14 Διαλυτικό για διορθωτικά εγγράφων τύπου Pritt MONO τεμάχιο 50

15 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ Α4 τεμάχιο 1000

16 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Α4 τεμάχιο 7000

17 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ σχήμα Γ τεμάχιο 1000

18 Διαχωριστικά Θεμάτων 5 και 10 θεμάτων σετ 150

19 Διαχωριστικά Φακέλλων τεμάχιο 350

20
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΥΚΟ Roller MAXI 4,2*8,5m τύπου 
Pelekan τεμάχιο 400

21 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟ τύπου Pilot τεμάχιο 300

22 Ημερολόγια γυριστά τεμάχιο 300

23 Καρμπον  Μικρά    HANDIFILM 205 τεμάχιο 20

24 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ τύπου INTEX  Γερμανίας τεμάχιο 20

25 Κλιπς μεταλικά μεσαία - μεγάλα τεμάχιο 300

26 ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ - GLUE 8 gr τεμάχιο 70

27 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Crystal για σχέδιο τύπου Scotch 600 τεμάχιο 40

28 Κουτί γωνία BOX πλαστικοποιημένο τεμάχιο 20

29 Κουτί με Λάστιχο   8cm & 5cm τεμάχιο 170
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30 ΚΟΦΤΕΣ Μεγάλοι τεμάχιο 30

31 ΚΟΦΤΕΣ Μικροί τεμάχιο 10

32 Λάστιχα μικρά & μεγάλα σακούλα 20

33 ΜΑΡΚΑΔΟΔΟΡΟΙ τύπου MAXIFLO Permanent Marker  τεμάχιο 200

34 ΜΑΡΚΑΔΟΔΟΡΟΙ τύπου  Staedtler  Permanent M + F Lumocolor τεμάχιο 100

35 Μαρκαδόροι ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ  τύπου F.C.  Διάφορα χρώματα τεμάχιο 400

36 Μελάνια ΤΑΜΠΟΝ (Όλα τα χρώματα-      12 κουτί))  τεμάχιο 100

37 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ   0,3 + 0,7 + 0,5 τεμάχιο 30

38 Μολύβια τύπου FABER CASTELL 2000 (12 -κουτί)) τεμάχιο 300

39 Μπλοκ σημειώσεων  Α4 ( 40 - 50 φ) τεμάχιο 60

40 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ (χοντρή μύτη) HB 2mm τεμάχιο 30

41 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ H/2H 0,3 + HB0,5 + HB0,7 τεμάχιο 60

42 ΞΥΣΤΡΕΣ  μεταλλικές τεμάχιο 40

43 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ τύπου SAX 308 τεμάχιο 30

44 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ τύπου SAX 508 τεμάχιο 30

45 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ τύπου SAX 608 τεμάχιο 10

46 Πιάστρες εγγράφων μεταλλικές μεγάλες τεμάχιο 200

47 Πρωτόκολλο 300φ  25*35 τεμάχιο 5

48 ΣΕΛΟΤΕΪΠ ταινία καφέ 50 χ 66 τεμάχιο 40

49 ΣΕΛΟΤΕΪΠ  μεγάλα   15m x 33m τεμάχιο 40

50 ΣΠΕΙΡΑΛ Νο 8+Νο10+ Νο 12+Νο 14+Νο 16 τεμάχιο 10

51
Στυλό τύπου FABER CASTELL Golden 030 F+M μπλε, μαύρο, 
κόκκινο (20τ) τεμάχιο 300

52 Στυλό τύπου PILOT BPS-GP F+M μπλε, μαύρο, κόκκινο (12τ) τεμάχιο 700

53 Στυλό τύπου Pilot V ball gripe 0,7 (12τ) τεμάχιο 70

54 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ    King Size Clips τεμάχιο 50

55 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ    Νο  3  ,  4  τεμάχιο 300

56 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ    Νο 2 τεμάχιο 50

57 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ    Νο 5 PAPER CLIPS PCS τεμάχιο 50

58 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ  ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ  2000 No64 τύπου RΟ-ΜΑ   τεμάχιο 200

59 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ  ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ  Νο 126 τεμάχιο 200

60
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ SKRE117/120 (23/10 επιτρα-
πέζιο) τεμάχιο 40

61 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ τύπου PARVA ROMA 200064 τεμάχιο 50
62 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ τύπου SKREBBA 126 τεμάχιο 30

63
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ τύπου SKREBBA SKRE 117/120 (επιτρα-
πέζια) τεμάχιο 10

64 Συρτάρια γραφείου κουμπωτά τεμάχιο 50
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65 Ταινία γαλακτούχα τύπου Scotch magic 3m τεμάχιο 30

66 ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ  Νο 1 τύπου HORSE  τεμάχιο 10

67 ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ  Νο 2 τύπου HORSE  τεμάχιο 15

68 ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ  Νο 3  τύπου HORSE  τεμάχιο 10

69 Τετράδιο με σπιράλ Α4 & Α5 50φ. τεμάχιο 40

70 ΦΑΚΕΛΛΟΙ DOSIEUR  τύπου DATAKING CH - 12 γραμματείων τεμάχιο 20

71 ΦΑΚΕΛΛΟΙ πλαστικοποιημένοι με λάστιχο 2,5 εκ. ράχη τεμάχιο 200

72 ΦΑΚΕΛΟΙ  DOSIEUR  με έλασμα  τυπωμένα τύπου Σάλκο  τεμάχιο 3000

73 ΦΑΚΕΛΟΙ  Σούπλ τεμάχιο 20

74 ΦΑΚΕΛΟΙ CLASSEUR   4/32 τύπου SKAG τεμάχιο 550

75 ΦΑΚΕΛΟΙ CLASSEUR   8/32 τύπου SKAG τεμάχιο 600

76 ΦΑΚΕΛΟΙ Απλοί με λάστιχο  τύπου ΣΑΛΚΟ τεμάχιο 1300

77 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΙ  με Αυτιά τυπωμένα Σάλκο  τεμάχιο 2000

78
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΙ τυπωμένοι τύπου Σάλκο (Υποφάκε-
λοι) τεμάχιο 550

79
ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΕΤΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 25*35- Πλαστική 
Ράχη  τεμάχιο 400

80
ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΕΤΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 25*37- Πλαστική 
Ράχη τεμάχιο 750

81 ΦΑΚΕΛΟΙ Με έλασμα - διαφανές εξώφυλλο τεμάχιο 1000

82 ΦΑΚΕΛΟΙ Πλαστικοποιημένοι μέσα έξω, με λάστιχο τύπου ΣΑΛΚΟ τεμάχιο 1000

83 ΦΑΚΕΛΟΙ σκληροί - αυτιά κορδόνια (συμβολαιογραφικοί) τεμάχιο 500

84 ΦΑΚΕΛΟΙ Συνεδρίου τεμάχιο 200

85 ΦΑΚΕΛΟΙ Συνεδρίου ανακυκλωμένοι με λάστιχο τεμάχιο 200

86 Χάρακες 30cm τεμάχιο 50

87 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟ άσπρα και χρωματιστά τεμάχιο 300

88 ΧΑΡΤΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΡΙΓΕ 1501 400 φύλλων 70 γρ. τεμάχιο 50

89 ΧΑΡΤΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΡΙΓΕ Νο 1301  400 φύλλων 70 γρ. τεμάχιο 50

90 ΧΑΡΤΙ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ  57x63x13 τεμάχιο 30

91 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ τεμάχιο 150

92 Ψαλίδια γραφείου τύπου STAINLESS STEEL τεμάχιο 40

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
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Πίνακας ΙΙ: Είδη χαρτιού

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
Αυτοκόλλητες ετικέττες τύπου RAYFILM 0508 70X37 (24 
ανά σελ.) πακέτο 10

2 Ρολλό χαρτί plotter 60cm τεμάχιο 5

3 Ρολλό χαρτί plotter 90cm τεμάχιο 10

4 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ   Α4  Αλληλογραφίας    23X32 τεμάχιο 2800

5 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ   Α5   Αλληλογραφίας     16X23 τεμάχιο 800

6 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ  37Χ50 Αλληλογραφίας τεμάχιο 700

7 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 25x35 Αλληλογραφίας τεμάχιο 700

8 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 30x40 Αλληλογραφίας τεμάχιο 400

9 ΦΑΚΕΛΛΟΙ Λευκοί   Αλληλογραφίας    11Χ23 τεμάχιο 12000

10 ΧΑΡΤΙ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Α4 11*9,5 ΔΙΠΛΟ Καρμπόν πακέτο 25

11
ΧΑΡΤΙ  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΞΗΡΟ Α3 80gr 500 φύλλων τύπου
(DATA COPY)  πακέτο 60

12
ΧΑΡΤΙ  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΞΗΡΟ Α4 80gr 500 φύλλων τύπου
(DATA COPY) πακέτο 4000

13
Χαρτί τύπου Premium Color Paper 160gr Acid free A4 
(όλα τα χρώματα) πακέτο 2

14 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Α3 ΜΟΝΟ πακέτο 5

15 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Α4 ΜΟΝΟ πακέτο 10

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Πίνακας ΙΙΙ: Μελάνια-Τόνερ

A/
A

MHXANHMA
Περιγραφή - τύπος με-

λανιού τόνερ
μ.μ.

 ΠΟΣΟΤΗ-
ΤΑ

1 Canon i550 + Canon S-500 Canon BCI 3eBK τεμάχιο 5
2 Canon i550 + Canon S-500 Canon BCI 3eC τεμάχιο 4
3 Canon i550 + Canon S-500 Canon BCI 3eM τεμάχιο 4
4 Canon i550 + Canon S-500 Canon BCI 3eY τεμάχιο 4
5 Canon Fax B820 Canon BX-3 Black τεμάχιο 1

6
Canon IR-2230 + Canon IR-2870 + Canon IR-
3025

Canon C-EXV 11 Toner 
Black τεμάχιο 6

7 Canon IR-3570 Canon C-EXV 12 τεμάχιο 2

8
Canon IR-2016, Canon IR-2025, Canon IR-
2030

Canon C-EXV 14 + σύρ-
ματα τεμάχιο 12

9 Canon IR-1024F + Canon IR-1018J Canon C-EXV 18 τεμάχιο 7
10 Canon 2525 Canon C-EXV33 τεμάχιο 3
11 Canon IR 1435i Canon C-EXV 50 τεμάχιο 5

12
Canon LaserShot LBP-1120 + Canon LBP 800
+ Canon LBP 810 Canon EP-22 τεμάχιο 6

13 Canon LBP-2000 Canon EP-65 τεμάχιο 4
14 Canon L140 I-Sensus Canon FX-10 τεμάχιο 17
15 Canon MG3550 CL-541 τεμάχιο 2
16 Canon MG3550 PG-540 τεμάχιο 2
17 Epson Aculaser M2300 Epson C13S050583 τεμάχιο 2

18 Epson LQ 680 Pro
Epson 
S015016(S015262) τεμάχιο 3
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19 Epson EPL-6200, 6200L Epson S050167 τεμάχιο 5
20 Epson Aculaser C1100 Epson S050190 Black τεμάχιο 1
21 Epson Aculaser C1100 Epson S050191 Yellow τεμάχιο 1
22 Epson Aculaser C1100 Epson S050192 Magenta τεμάχιο 1
23 Epson Aculaser C1100 Epson S050193 Cyan τεμάχιο 1
24 Epson Aculaser CX21NF Epson S050316 Yellow τεμάχιο 3
25 Epson Aculaser CX21NF Epson S050317 Magenta τεμάχιο 3
26 Epson Aculaser CX21NF Epson S050318 Cyan τεμάχιο 3
27 Epson Aculaser CX21NF Epson S050319 Black τεμάχιο 3

28 Compuprint Bull Questar 4/43
Fujitsu D30L-9001-0601 
#6 Ribbon τεμάχιο 3

29
HP DesignJet 500 Plus + HP business inkjet 
2800

HP 10 (C4844A)
τεμάχιο 4

30 HP business inkjet 2800 HP 11 (C4836A) cyan τεμάχιο 1
31 HP business inkjet 2800 HP 11 (C4837A) magenta τεμάχιο 1
32 HP business inkjet 2800 HP 11 (C4838A) yellow τεμάχιο 1
33 HP DesignJet 500 Plus HP 11 (C4810A) κεφαλή τεμάχιο 1
34 HP DesignJet 500 Plus HP 11 (C4811A) κεφαλή τεμάχιο 1
35 HP DesignJet 500 Plus HP 11 (C4812A) κεφαλή τεμάχιο 1
36 HP DesignJet 500 Plus HP 11 (C4813A) κεφαλή τεμάχιο 1
37 HP Laserjet 1012, 1018, 1022, 3015, 1010 HP 12A (Q2612A) τεμάχιο 30
38 HP Laserjet 1300 HP 13A (Q2613A) τεμάχιο 3
39 HP Laserjet 1300 HP 13X (Q2613X) τεμάχιο 2
40 HP Deskjet 940c HP 15 (C6615D) τεμάχιο 3
41 HP Laserjet1000 series HP 15A (C7115A) τεμάχιο 4
42 HP M 402 dn HP 26A (CF226A) τεμάχιο 5
43 HP Deskjet 3745 HP 27A (C8727A) τεμάχιο 3
44 HP Deskjet 3745, HP Officejet 4255 HP 28 (C8728A) Colour τεμάχιο 4
45 HP Laserjet 5100TN, HP Laserjet 5000 HP 29X (C4129X) Black τεμάχιο 3
46 HP Deskjet D2560 HP 300 (CC641EE) τεμάχιο 2
47 HP Deskjet 9800 HP 339 (C8767EE) Black τεμάχιο 4

48
HP Deskjet 9800

HP 344 (C9363EE) 
Colour τεμάχιο 4

49 HP OfficeJet J5780 HP 350 Black τεμάχιο 1
50 HP OfficeJet J5780 HP 351 Color τεμάχιο 1
51 HP Laserjet P1006 HP 35A (CB435A) τεμάχιο 2
52 HP plotter 430 HP 40 (51640) black τεμάχιο 2
53 HP 1220C(A3) HP 45 (51645A) Black τεμάχιο 6
54 HP Laserjet 1320 HP 49A (Q5949A) τεμάχιο 6
55 HP Laserjet 3005DN HP 51A (Q7551A) τεμάχιο 21
56 HP Laserjet P2015 HP 53A (Q7553A) τεμάχιο 9
57 HP Officejet 4255 HP 56 (C6656A) Black τεμάχιο 1
58 HP Officejet 4255 HP 57 (C6657A) Colour τεμάχιο 1
59 HP Ink Advantage 2645 HP 650 (CZ101AE) τεμάχιο 1
60 HP Ink Advantage 2645 HP 650 (CZ102AE) τεμάχιο 1

61
HP Designjet T1100 PS

HP 72 (C9370A) PK 
photoblack τεμάχιο 1

62 HP Designjet T1100 PS HP 72 (C9371A) cyan τεμάχιο 1
63 HP Designjet T1100 PS HP 72 (C9372A) magenta τεμάχιο 1
64 HP Designjet T1100 PS HP 72 (C9373A) yellow τεμάχιο 1
65 HP Designjet T1100 PS HP 72 (C9374A) grey τεμάχιο 1

66
HP Designjet T1100 PS

HP 72 (C9403) mk Matte 
black τεμάχιο 1

67 HP 1220C(A3), HP Deskjet 940c HP 78 (C6578D) Colour τεμάχιο 5
68 HP DesignJet 500 Plus HP 82 (C4911A) cyan τεμάχιο 3
69 HP DesignJet 500 Plus HP 82 (C4912A) magenta τεμάχιο 3
70 HP DesignJet 500 Plus HP 82 (C4913A) yello τεμάχιο 3
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71 HP Laserjet P1102 HP 85A CE285A τεμάχιο 10
72 HP LaserJet Pro300Color HP CE410A τεμάχιο 1
73 HP LaserJet Pro300Color HP CE411A τεμάχιο 1
74 HP LaserJet Pro300Color HP CE412A τεμάχιο 1
75 HP LaserJet Pro300Color HP CE413A τεμάχιο 1
76 HP Ink Advantage 2515 HP CZ101AE-HP650 τεμάχιο 1
77 HP Ink Advantage 2515 HP CZ102AE-HP650 τεμάχιο 1
78 HP deskjet ink advantage 2135 HP 652 black τεμάχιο 10
79 HP deskjet ink advantage 2135 HP 652 tri colour τεμάχιο 2

80
Konica- Minolta Dialta DI 3010

Konica- Minolta MT-303B 
(8937-749) τεμάχιο 4

81 Konica Minolta bizhub283 TN-217 τεμάχιο 10
82 Kyocera Mita ecosys FS 1010 Kyocera TK-17 τεμάχιο 1
83 Kyocera Mita ecosys FS 1020 Kyocera TK-18 τεμάχιο 2
84 Kyocera KM2020, 2035, 2050 Kyocera TK-410 τεμάχιο 6
85 Kyocera FS-6950DN Kyocera TK-440 τεμάχιο 5
86 Lexmark E120 Lexmark 12016SE τεμάχιο 5
87 Lexmark T430 Lexmark 12A8420 τεμάχιο 1
88 Lexmark E232, E240 Lexmark 24016SE τεμάχιο 13
89 Lexmark E250DN, E352DN Lexmark 250 A11E τεμάχιο 46
90 Lexmark E260DN Lexmark 260 A11E τεμάχιο 8
91 Lexmark Z2420 Lexmark 36 Black τεμάχιο 2
92 Lexmark Z2420 Lexmark 37 Colour τεμάχιο 2
93 Lexmark MS 312DN Lexmark 502 τεμάχιο 2
94 Lexmark MX310DN Lexmark 602H τεμάχιο 1
95 Lexmark E360DN E260A11E τεμάχιο 3
96 Lexmark C 500 Lexmark C500 H2 CG τεμάχιο 1
97 Lexmark C 500 Lexmark C500 H2 KG τεμάχιο 1
98 Lexmark C 500 Lexmark C500 H2 MG τεμάχιο 1
99 Lexmark C 500 Lexmark C500 H2 YG τεμάχιο 1

100 Lexmark C544n Lexmark C544X1CG τεμάχιο 2
101 Lexmark C544n Lexmark C544X1KG τεμάχιο 2
102 Lexmark C544n Lexmark C544X1MG τεμάχιο 2
103 Lexmark C544n Lexmark C544X1YG τεμάχιο 2
104 Lexmark X363Dn Lexmark X264H11G τεμάχιο 3
105 Oki C5650 Oki 43865708 K τεμάχιο 2
106 Oki C5650 Oki 43872306 M τεμάχιο 1
107 Oki C5650 Oki 43872307 C τεμάχιο 1
108 Oki C5650 Oki 43872305 Y τεμάχιο 1
109 Oki B410d Oki 43979102 τεμάχιο 4

110
Oki Microline 320FB

Oki Mat 09002303 
Ribbon μελανοταινία τεμάχιο 5

111 Olivetti D-Copia 16MF Olivetti B0446 τεμάχιο 2
112 Panasonic KX-FP205 Panasonic KX-FA52X τεμάχιο 10
113 Panasonic KX-FP141 Panasonic KX-FA54X τεμάχιο 3
114 Panasonic KX-FLM 651 Panasonic KX-FA83 τεμάχιο 2
115 Panasonic KX-FL 421 Panasonic KX-FAD88 τεμάχιο 2
116 Philips Magicfox Philips PPF 271/15 τεμάχιο 2
117 Ricoh Fax 1140L Ricoh SP1000E (413196) τεμάχιο 2
118 Ricoh Fax 2100L Ricoh Type 1435 τεμάχιο 4
119 Ricoh Aficio 1032 Ricoh Typh 2220D τεμάχιο 2
120 Samsung Inkjet SF-360 Samsung M40 τεμάχιο 6
121 Samsung ML-2160 Samsung MLT-D101S τεμάχιο 2

122 Samsung ML-2950NDR
Samsung MLT-
D103S/ELS τεμάχιο 2

123 Samsung SCX-4623F Samsung MLT-D1052L τεμάχιο 2
124 Samsung SCX-4623F Samsung MLT-D1052S τεμάχιο 3
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125 Samsung ML-1640
Samsung MLT-
D1082S/ELS τεμάχιο 3

126
Samsung Express M2875FD, SL-M2675FN

Samsung MLT-
D116L/ELS τεμάχιο 15

127 Samsung 4521F SCX-4521 D3/ELS τεμάχιο 2
128 Samsung CLP-310 Y4092(yellow) τεμάχιο 1
129 Samsung CLP-310 M4092(magenta) τεμάχιο 1
130 Samsung CLP-310 C4092(cyan) τεμάχιο 1
131 Samsung CLP-310 K4092(black) τεμάχιο 1
132 Sharp AR-5320, AR-5316 Sharp AR-016 τεμάχιο 7
133 Sharp AR-5520 Sharp AR-020T τεμάχιο 1
134 Sharp AR163 Sharp AR-202T τεμάχιο 1
135 Sharp AR-M316 Sharp AR-310LT τεμάχιο 2
136 Sharp AR6023N MX-237GT τεμάχιο 6
137 Sharp MX-M620U Sharp AR-621 MT τεμάχιο 1
138 Sharp MX-M260 Sharp MX-312 GT τεμάχιο 2
139 Toshiba DP1650 (studio165) T-1640E-5K τεμάχιο 2
140 Xerox WorkCenter3119 Xerox 013R00625 τεμάχιο 3

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

2. Τεχνικές Προδιαγραφές

Ή προσφορά πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που καταγράφονται στον Πίνα-
κα του παρόντος παραρτήματος και είναι υποχρεωτικές,  επί ποινή αποκλεισμού, για όλους τους συμμε-
τέχοντες. Οι προσφέροντες θα πρέπει να τεκμηριώνουν στην τεχνική τους Προσφορά την ικανοποίηση
όλων των τεχνικών προδιαγραφών. Οι απαντήσεις στις κατωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι αναλυτικές
και επεξηγηματικές (να παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους των πρωτότυπων τεχνικών φυλλα-
δίων, όπου είναι δυνατό, βεβαιώσεις των κατασκευαστών ή του προμηθευτή ή υπεύθυνες δηλώσεις κατά
περίπτωση).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΉ ΥΛΉ
Α/Α ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΉΣΉ ΑΠΑΝΤΉΣΉ ΠΑΡΑΠΟΜΠΉ

1 Τα υπό προμήθεια είδη των ομάδων
γραφικής ύλης θα πρέπει να είναι
επιμελημένης κατασκευής και να φέρουν τη
σήμανση CE ή δήλωση ή πιστοποιητικό
συμμόρφωσης με τους κανόνες και οδηγίες
της Ε.Ε.

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΟΜΑΔΑ Β: ΧΑΡΤΙ
1 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21,0

x 29,7cm.
ΝΑΙ

2 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα έχει διαστάσεις 29,7
x 42,0cm.

ΝΑΙ

3 επιφανειακή πυκνότητα χαρτιού :80 gr/m2 ± 4% ΝΑΙ

4 Το  φωτοαντιγραφικό  χαρτί  πρέπει  να  είναι
συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, οι οποίες
δεν  πρέπει  να  περιέχουν  σκισμένα  ή  ελαττωματικά
φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας
χαρτιού).

ΝΑΙ

5 Οι  δεσμίδες  πρέπει  να  είναι  περιτυλιγμένες  με
αδιάβροχο  υλικό  (πλαστικοποιημένο  χαρτί),  για  την
προφύλαξη  του  φωτοαντιγραφικού  χαρτιού  από  την

ΝΑΙ
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υγρασία  του  περιβάλλοντος  και  συσκευασμένες  σε
χαρτοκιβώτιο,  το  οποίο  θα  περιέχει  πέντε  (5)  από
αυτές.

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

- Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του κατασκευα-
στή.

- Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3 ή Α4),
- Ο αριθμός τους και η μάζα (g/m2)

ΝΑΙ

7 Στο εξωτερικό κιβώτιο πρέπει να
αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

- Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3 ή Α4)
- Το είδος του χαρτιού.
- Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή.

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ
Α/Α ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΉΣΉ ΑΠΑΝΤΉΣΉ ΠΑΡΑΠΟΜΠΉ

1 Τα  προσφερόμενα  είδη  θα  πρέπει  να  είναι  γνήσια
αντιπροσωπείας  -  αυθεντικά  προϊόντα  των
κατασκευαστριών  εταιρειών  των  μηχανημάτων
(original)  ή  ισοδύναμα  (συμβατά  ή
ανακατασκευασμένα).

ΝΑΙ

2 Να  είναι  καινούρια,  αμεταχείριστα  και  σε  άριστη
κατάσταση  και  να  έχουν  προστατευτικό  κάλυμμα
κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση.

ΝΑΙ

3 Να μην είναι αναγομωμένα (refilled). ΝΑΙ
4 Σε  περίπτωση  που  προσφερθούν  ισοδύναμοι

μελανωτήρες (συμβατοί  ή ανακατασκευασμένοι)  τότε
απαιτείται  η  ύπαρξη  ISO 9001:2008  ή  ισοδύναμη
πιστοποίηση  από  την  κατασκευάστρια  εταιρεία  των
αναλωσίμων  για  εκτυπωτές,  που  θα  βεβαιώνεται  με
έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή και τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά.

ΝΑΙ

5 Σε  περίπτωση  που  προσφερθούν  ισοδύναμοι
μελανωτήρες (συμβατοί  ή ανακατασκευασμένοι)  τότε
απαιτείται  ύπαρξη  ISO 14001:2004  ή  ισοδύναμη
πιστοποίηση  από  την  κατασκευάστρια  εταιρεία  των
αναλωσίμων  για  εκτυπωτές,  που  θα  βεβαιώνεται  με
έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή και τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά.

ΝΑΙ

6 Σε  περίπτωση  που  προσφερθούν  ισοδύναμοι
μελανωτήρες (συμβατοί  ή ανακατασκευασμένοι)  τότε
απαιτείται  ύπαρξη πιστοποίησης κατά  DIN 33870-1 ή
ισοδύναμη και DIN 33871-1 ή ισοδύναμη πιστοποίηση
από την κατασκευάστρια εταιρεία των αναλωσίμων για
εκτυπωτές, που θα βεβαιώνεται με έγγραφη δήλωση
του κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

ΝΑΙ

7 Σε  περίπτωση  που  προσφερθούν  ισοδύναμοι
μελανωτήρες (συμβατοί  ή ανακατασκευασμένοι)  τότε
απαιτείται  υπεύθυνη δήλωση του  προσφέροντος  για
τον αριθμό σελίδων που τυπώνει το αναλώσιμο βάσει
ISO/IEC19752  ή  ISO/IEC19798  (τα  συγκεκριμένα
πρότυπα  πιστοποιούν  τον  αριθμό  των  σελίδων  που
εκτυπώνει  ένα  αναλώσιμο).  Ή  ποιότητα  εκτύπωσης

ΝΑΙ
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καθώς  και  ο  αριθμός  εκτυπώσεων  του  ισοδύναμου
(συμβατού  ή  ανακατασκευασμένου)  πρέπει  να
συμφωνούν  με  τις  προδιαγραφές  του  αντίστοιχου
γνήσιου (original) υλικού του κατασκευαστή.

8 Σε  περίπτωση  που  προσφερθούν  ισοδύναμοι
μελανωτήρες  (συμβατοί  ή  ανακατασκευασμένοι)  και
διαπιστωθεί  αριθμός  εκτυπώσεων  κατά  15%
μικρότερος από τον αριθμό που προβλέπεται από το
αντίστοιχο ISO, τότε το είδος θα αντικατασταθεί. Αν το
ποσοστό των ελαττωματικών ειδών είναι περισσότερο
από το 10% της παρτίδας του συγκεκριμένου κωδικού,
τότε  θα  αντικατασταθεί  όλη  η  ποσότητα  του
προσφερόμενου είδους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση
του φορέα

ΝΑΙ

9 Σε περίπτωση που προσφερθούν ανακατασκευασμένοι
μελανωτήρες τότε απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού,
υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  ότι  έχει
πραγματοποιήσει  την  συνολική  διαδικασία
αποσυναρμολόγησης,  ηλεκτρονικού  και
μηχανολογικού  ελέγχου,  αντικατάστασης  όλων  των
φταρτών μερών (opc drum, pcr,  wiper &doctor blade),
εσωτερικό  καθάρισμα  από  τα  υπολείμματα  παλιού
γραφίτη, επαναγέμιση με αποφόρτιση από το στατικό
ηλεκτρισμό  του  μελανωτήρα  και
επανασυναρμολόγησής  του.  Ή  αντικατάσταση  μερών
πρέπει  να  αφορά  τμήματα  που  δεν  προστατεύονται
από τους νόμους περί πατεντών.

ΝΑΙ

10 Ο  προμηθευτής  θα  αντικαθιστά  τα  ελαττωματικά
προϊόντα  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  τη  σχετική
ειδοποίησή  του.  Σε  περίπτωση  αδυναμίας  του
προμηθευτή να αντικαταστήσει την εν λόγω ποσότητα
εντός της ως άνω προθεσμίας, η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα  προμήθειας  της  υλικών  για  κάλυψη
επειγουσών  αναγκών  από  τρίτους  και  καταλογισμού
στον προμηθευτή της διαφοράς της δαπάνης. Εφόσον
αποδειχτούν  ελαττωματικά  περισσότερο  από το 10%
της  ποσότητας  του  συγκεκριμένου  κωδικού,  θα
αντικατασταθεί  άμεσα  όλη  η  ποσότητα  του
συγκεκριμένου κωδικού, χωρίς οικονομική επιβάρυνση
του φορέα

ΝΑΙ

11 Εφόσον  προκληθεί  οποιαδήποτε  βλάβη  σε
φωτοαντιγραφικό  μηχάνημα  του  φορέα  εξαιτίας  της
χρήσης  ισοδύναμων  μελανωτήρων  (γεγονός  που  θα
πιστοποιηθεί  από  την  κατασκευάστρια  εταιρεία  είτε
από  εξειδικευμένο  φορέα  συντήρησης  των
μηχανημάτων),  ο  προσφέρων  θα  αναλάβει  είτε  την
αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος είτε την
αποζημίωση της χρέωσης του επισκευαστή.

ΝΑΙ

12 Τα  προϊόντα  θα  παραδίδονται  συσκευασμένα.  Στις
εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται:
α)  η  συμβατότητα  τύπου  –μοντέλου/  ο  τύπος  του
φωτοαντιγραφικού  μηχανήματος  για  το  οποίο
προορίζονται, β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά, η

ΝΑΙ
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ημερομηνία  κατασκευής.  Τα  προσφερόμενα  είδη  θα
έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον  δύο (2) χρόνια
μετά  την  ημερομηνία  παράδοσης  και  γ)  η  επωνυμία
του κατασκευαστή

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

ΝΑΙ

14 Παροχή εγγύησης αντικατάστασης
ελαττωματικών  προϊόντων  και  εγγύησης  καλής
λειτουργίας των αναλωσίμων.

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Το  παρόν  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς,  πρέπει  να  υποβληθεί,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  ψηφιακά
υπογεγραμμένο σε μορφή PDF στη πλατφόρμα του ΕΣΉΔΉΣ.

Ομάδα 1: Είδη Γραφικής Ύλης

Α/Α Περιγραφή Μ/Μ Ποσότητα Τιμή ανά Μ/Μ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΉ ΤΙΜΉ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΧΏΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΉ ΤΙΜΉ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ

Ομάδα 2: Χαρτί

Α/Α Περιγραφή Μ/Μ Ποσότητα Τιμή ανά Μ/Μ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΉ ΤΙΜΉ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΧΏΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΉ ΤΙΜΉ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ

Ομάδα 3: Μελάνια - Τόνερ

Α/Α Περιγραφή Τύπος (Γνήσιο ή
ισοδύναμο)

Μ/Μ Ποσότητα Τιμή ανά Μ/Μ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΉ ΤΙΜΉ ΟΜΑΔΑΣ 3 ΧΏΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΉ ΤΙΜΉ ΟΜΑΔΑΣ 3 ΜΕ ΦΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΉΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΉΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. )
Ήμερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) .........................................

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

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  …………………………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) .......................
…………………………………...33 

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 .....................................................34 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την
ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα .............. 

Ή 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 ....................ημέρες 35 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Ή παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………... 
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/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  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 εκδίδουμε36.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

33 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
34 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ. 
35 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
36 Ο  καθορισμός  ανωτάτου  ορίου  έκδοσης  των  εγγυητικών  επιστολών  από  τις  τράπεζες  που  λειτουργούν  στην  Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

Σελίδα 42

17PROC005841138 2017-02-24



2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΉΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΉΣ ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΕΛΕΣΉΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. )
Ήμερομηνία έκδοσης    ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

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………………………………………………………………………..4

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) ...................
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 του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα
με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  ........................  Διακήρυξη  /  Πρόσκληση  /  Πρόσκληση  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
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 ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Ή παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)
ή 
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)

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4 Όπως υποσημείωση 3.
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η
σχετική σύμβαση.
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Σχέδιο Σύμβασης 

                                                                               Βέροια,  
ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Σύμβασης: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΉ Δ/ΝΣΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΕΝΟΤΉΤΑ ΉΜΑΘΙΑΣ
Δ/ΝΣΉ ΔΙΟΙΚΉΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΉΘΕΙΩΝ

Σ Υ Μ Β Α Σ Ή   Π Ρ Ο Μ Ή Θ Ε Ι Α Σ

Στη  Βέροια  σήμερα  στις   /    /2017,  ημέρα  ……………………. στα  γραφεία  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Ήμαθίας, Μητροπόλεως 44, Βέροια, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ή Περιφερειακή Ενότητα Ήμαθίας, που εδρεύει στη Βέροια, Μητροπόλεως 44, με Α.Φ.Μ. 997612598,
ΔΟΥ Ζ’  Θεσσαλονίκης,  και  εκπροσωπείται  νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Ήμαθίας  κ.  Κωνσταντίνο
Καλαϊτζίδη, και
2. Ο …………………………………., που εδρεύει ........................... και στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος»,

έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

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

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129)

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

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

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

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

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

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

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

10. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού
και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Σελίδα 44

17PROC005841138 2017-02-24



11. Τον  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α΄/7-6-2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

12. Τις  αρ.  81320  και  77909/01-12-2016  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Μακεδονίας  -  Θράκης  (ΦΕΚ.  4302./τ.  Β΄/  30-12-2016),  με  τις  οποίες  εγκρίθηκε  η
τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ.
Α΄/ 27-12-2010).

13. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.».

14. Τις  αριθ.  461114(9980)/18.11.2014  (ΦΕΚ  Β’3129),  30140(386)/8-2-2017  (ΦΕΚ  Β’335)  και
30110(385)/27-1-2017 (ΦΕΚ Β’390) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με
τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».

15. Την  αριθμ.  30/2017,  Πρακτικό  1ο/10.01.2017  (ΑΔΑ:6ΠΙΡ7ΛΛ-10Ι)  Απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  που  αφορά  στην  «Συγκρότηση  Α)  Επιτροπής  Τακτικών-Διεθνών  Διαγωνισμών  και
Διαδικασιών  Διαπραγμάτευσης,  Β)  Επιτροπής  Πρόχειρων  Διαγωνισμών  και  Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης και Γ) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών», έτους 2017 της ΠΕ
Ήμαθίας».

16. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα
Ήμαθίας για το οικονομικό έτος 2017 (Απόφαση Π.Σ. 226/2016, ΑΔΑ: 7ΜΖΔ7ΛΛ0429).

17. Την αρ. 252/2016 (ΑΔΑ: ΨΒΨΝ7ΛΛ-2ΛΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ με
θέμα: «Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της ΠΚΜ έτους 2017», όπως ισχύει.

18. Την με α/α 193 (ΑΔΑ: 78Ζ97ΛΛ-ΘΕΖ, ΑΔΑΜ: 17REQ005720486) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 339 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αρμόδιας
Υπηρεσίας.

19. Την υπ’αρ. 01/2017 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: ...............)

20. Την  αριθμ.  ……………, Πρακτικό …….  /…………….,  Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της ΠΚΜ
(ΑΔΑ: ……………….), περί κατακύρωσης των υπό προμήθεια ειδών

21. Την αρ. ............... Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ
Ο πρώτος  των συμβαλλομένων  με  την  προαναφερόμενη  ιδιότητά  του  αναθέτει  στον  Ανάδοχο την

προμήθεια  ………………………  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  της  Π.Ε.  Ήμαθίας  και  των  Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ήμαθίας, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα και με
τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Πίνακας προσφερόμενων υλικών

Άρθρο 2 : ΤΙΜΉ-ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΑΜΟΙΒΉ
Ή συνολική δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των …………………€  συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α.

    Άρθρο 3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΉ ΠΟΣΟΤΉΤΩΝ
Ή ΠΕ Ήμαθίας διατηρεί το δικαίωμα, προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες, να αυξήσει τις

ζητούμενες  ποσότητες  ειδών με  ανάλογη μείωση των ποσοτήτων άλλων,  στα πλαίσια  του ύψους του
ποσού της σύμβασης και να προμηθευτεί από τον προμηθευτή, με έκπτωση, συναφή είδη που δεν είναι
καταγεγραμμένα στους πίνακες των παραρτημάτων.

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ
Ή  διάρκεια  της  παρούσας  σύμβασης  ορίζεται  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  και  έως  τις

31/12/2017. 
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Άρθρο 5: ΠΑΡΑΔΟΣΉ – ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΥΛΙΚΩΝ
Ή παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των παραληπτριών υπηρεσιών,

με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή. Ή παραγγελία θα εκτελείται εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή της. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.  4412/2016.  Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την
εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  207  του  ν.
4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει  ο παραταθείς,  κατά τα ανωτέρω, χρόνος,  χωρίς να παραδοθεί το υλικό,  ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.

Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να ειδοποιεί  την υπηρεσία που εκτελεί  την προμήθεια και  την επιτροπή
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες
ημέρες  νωρίτερα.  Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλει  στην
υπηρεσία αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Ή παραλαβή θα γίνεται με πρωτόκολλο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία δικαιούται να
μην προβαίνει στην παραλαβή αν διαπιστώσει ότι η προμήθεια δεν ανταποκρίνεται στις συμφωνηθείσες
προδιαγραφές και ποσότητες όπως περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία παράδοσης-παραλαβής διαπιστωθεί ακαταλληλότητα των ειδών,
ο προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει άμεσα με άλλα κατάλληλα είδη.

Ή παραλαβή των υλικών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής θα γίνεται το αργότερο
την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή των υλικών. 

Άρθρο 6: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ
Σε περίπτωση παράβασης ή πλημμελούς εκπλήρωσης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, που

όλοι συμφωνούνται με την παρούσα ως ουσιώδεις, καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει δικαίωμα να
την καταγγείλει, εφόσον το άλλο δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση
αυτή.

Σε περίπτωση  αθετήσεως  οποιουδήποτε όρου αυτής της συμβάσεως θα εφαρμόζονται οι σχετικές
κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 7: ΠΛΉΡΩΜΉ-ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ
Ή πληρωμή θα γίνεται  σε ευρώ, με την υποβολή από τον δικαιούχο των νόμιμων δικαιολογητικών,

όπως ισχύουν, και σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ήμαθίας - Φορέας 0721,
ΚΑΕ 1111.

Οι προθεσμίες πληρωμής, όπως ορίζονται και ισχύουν σύμφωνα με το Ν.4152/2013 υποπαράγραφος
Ζ.5., άρχονται από την ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ο Προμηθευτής θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 8: ΚΉΡΥΞΉ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα από γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της αρ. ............. Διακήρυξης.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
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α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται,  με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 9: ΕΓΓΥΉΣΉ
Για  την  καλή  εκτέλεση  του  έργου,  ο  «Προμηθευτής»  κατέθεσε  την  αριθ.  ……………..  Εγγυητική

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αξίας …… ευρώ της ………………….με ημερομηνία ……………..
Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.

Άρθρο 10: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν

από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν
θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (άρθρο 18, παρ. 2 του Ν.4412/2016)

Ή σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις της αριθμ. 01/2017 Διακήρυξης της ΠΕ Ήμαθίας και από
τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. 

Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων της
σύμβασης  θα  καταβάλλεται  προσπάθεια  να  επιλύονται  μέσα  στα  πλαίσια  της  καλής  πίστης  και  των
συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται από τους σχετικούς κανόνες
δικαίου και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια .

Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε, και βεβαιώθηκε υπογράφηκε σε
τέσσερα  (4)  πρωτότυπα.  Ένα  από  αυτά  παρέλαβε  ο  προμηθευτής  και  τα  υπόλοιπα  τηρούνται  στη
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Ήμαθίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΉΣ ΠΕ ΉΜΑΘΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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