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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 

 
 

Επωνυμία «Διεκνζσ Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ 
Ανάπτυξθ» με διακριτό τίτλο 
«ICSD» 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ 28θσ Οκτωβρίου 9(Στοά Ορφζα) 

Ρόλθ Ιωάννινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 45332 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL 213 

Τθλζφωνο 26510-68532 

Φαξ 26510-68532 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο icsdeu@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ραππά Λαμπρίνα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο 

(URL) 

www.icsd.gr 

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Το «Διεκνζσ Κζντρο για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» με διακριτό τίτλο «ICSD» είναι Αςτικι μθ 

Κερδοςκοπικι Εταιρεία, ζχει κοινωφελι και μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα, λειτουργεί προσ εξυπθρζτθςθ 

του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και υλοποιεί πολφμορφεσ δράςεισ υποςτιριξθσ, κοινωνικισ ζνταξθσ και 

κοινωνικισ φροντίδασ. Επιπλζον, δραςτθριοποιείται και ςε κζματα διεκνοφσ προςταςίασ και 

μετανάςτευςθσ και ςτθρίηει δραςτθριότθτεσ που υποςτθρίηουν τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, τθν κοινωνικι 

επιχειρθματικότθτα και δράςεισ καταπολζμθςθσ των ανιςοτιτων και τθσ φτϊχειασ.  

Θ προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ ςτα πλαίςια τθσ Δράςθσ «Δομι Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων 

ςτο Γραικοχϊρι Ηγουμενίτςασ» με κωδικό (MIS) 5037452, για τθν περίοδο υλοποίθςθσ από 16/05/2020 

ζωσ 15/05/2021, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτον ειδικό ςτόχο «Άςυλο» και ςτον εκνικό ςτόχο 

«Υποδοχι/Άςυλο» του Ε.Ρ. Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ, με τθν αρ. πρωτ 704/Φ38/10-

04-2020 Συμφωνία Επιδότθςθσ Δράςθσ με τίτλο «Επιχοριγθςθ ΝΠ Διεκνζσ Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ 

Ανάπτυξθ (ICSD) για τθν υλοποίθςθ του ζργου: Δομι Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτο 

Γραικοχϊρι Ηγουμενίτςασ» του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Ρ. και χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, το Ταμείο Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και από εκνικοφσ πόρουσ. 

Το «Διεκνζσ Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «Δομι Φιλοξενίασ 

Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτο Γραικοχϊρι Θγουμενίτςασ», το τρζχον ζτοσ 2020 ζωσ και 15/05/2021, με τθ 

ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ του Ταμείου 
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Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020. 

Προκθρφςςει: 

 

υνοπτικό  Διαγωνιςμό για τθ προμικεια διαφόρων ειδϊν  γραφικισ φλθσ, ςάκων και τςαντϊν, 

εκτυπωτικό χαρτί, βιβλία διδαςκαλίασ, εξαρτιματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, μελάνια 

εκτυπωτϊν, εκπαιδευτικά παιχνίδια για τθ «Δομι Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτο 

Γραικοχϊρι Ηγουμενίτςασ». 

 
 

 
τοιχεία Επικοινωνίασ 
 

α)Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.icsd.gr 

 

β)Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ  από τον ανωτζρω αρμόδιο υπάλλθλο, ςτθν  προαναφερκείςα 

διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ και ςτο τθλζφωνο: 26510-68532. 

 

 
1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

 

Είδοσ διαδικαςίασ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ ςυνοπτικι διαδικαςία του άρκρου 117 του ν. 4412/16, με 

ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςει τιμισ για το ςφνολο των ειδϊν κάκε ΤΜΘΜΑΤΟΣ.  

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα, περιςςότερα ι όλα τα ΤΜΘΜΑΤΑ. Ρροςφορά που υποβάλλεται για 

μζροσ τθσ προμικειασ του ΤΜΘΜΑΤΟΣ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει διακριτά τα ΤΜΘΜΑΤΑ ςτον ίδιο ι ςε 

διαφορετικοφσ προςφζροντεσ. 

Θ μθ κατάκεςθ προςφοράσ  ι θ κατάκεςθ άκυρθσ ι απαράδεκτθσ ι ακατάλλθλθσ για κάποιο ΤΜΘΜΑ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο του διαγωνιςμοφ για τα υπόλοιπα. 

              

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Θ δαπάνθ για τισ εν λόγω ςυμβάςεισ κα βαρφνει τουσ Κ.Α 64.08 του προχπολογιςμοφ των οικ. ετϊν 

2020  -  2021 του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτον 

πίνακα τθσ παραγράφου 1.3. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ 

Προγράμματοσ του Σαμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020 και από εκνικοφσ 

πόρουσ μζςω του ΡΔΕ (2019ΣΕ71920000) και με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 

704/Φ38/10-04-2020 και ζχει λάβει κωδικό MIS 5037452. 

Για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ των ετϊν 
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2020 με πρόβλεψθ για το 2021 λιφκθκε θ αρικ. 36/2020 απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςτο 

ςϊμα τθσ οποίασ βρίςκεται θ δζςμευςθ για τθν  φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια γραφικισ φλθσ, ςάκων και τςαντϊν, εκτυπωτικό χαρτί, 

βιβλία διδαςκαλίασ, εξαρτιματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, μελάνια εκτυπωτϊν, εκπαιδευτικά 

παιχνίδια για τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτο Γραικοχϊρι Θγουμενίτςασ. 

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

ςυμβάςεων (CPV) και θ προμικεια υποδιαιρείται ςε τμιματα και ωσ εξισ: 
 

 
Α/Α 

τμιματοσ 

 
Κ.Α. 
προχπ/ςμοφ 

 
 

CPV 

 
 

ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Ποςό 
προχπ/ςμοφ 
χωρίσ Φ.Π.Α. 

ςε € 

1 64.08 30192700-8 Ρρομικεια γραφικισ  6.649,98€ 

2 64.08 18930000-7 Ρρομικεια ςακϊν και τςαντϊν 2.430,00€ 

3 64.08 30197630-1 Ρρομικεια χαρτιοφ εκτφπωςθσ 2.600,00€ 

4 64.08 22112000-8 Ρρομικεια βιβλίων διδαςκαλίασ 556,00€ 

5 64.08 30237200-1 Ρρομικεια εξαρτθμάτων θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν 

962,10€ 

     

 

6 
64.08 30192110-5 Ρρομικεια μελάνια εκτυπωτϊν 

5.770,50€ 

7 64.08 37524100-8 Ρρομικεια εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν 1836,50€ 

   ΣΥΝΟΛΟ 23.805,08€   

 
   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 29.418,22€   

 

 
 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό υποβάλλοντασ προςφορά για ζνα ι 

περιςςότερα εκ των προαναφερόμενων Τμθμάτων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ προςφορά κα αφορά όλα 

τα είδθ και τισ ποςότθτεσ του Σμιματοσ.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 23.805,08 ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ και με (Φ.Ρ.Α. 

6%,24%), ςφνολο  29.418,22 ευρϊ με Φ.Ρ.Α. Θ ςυνολικι διάρκεια για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται 

ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, με δυνατότθτα παράταςθσ ζξι (6)μθνϊν, 

χωρίσ υπζρβαςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και χωρίσ μεταβολι τθσ ςυνολικισ φφςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα Τμιματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ προςφορά κα 

αφορά όλα τα είδθ και τισ ποςότθτεσ του Τμιματοσ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο Ραράρτθμα I, 

που ςυνοδεφει τθν παροφςα διακιρυξθ. 

Οι αναφερόμενεσ ποςότθτεσ, των υπό προμικεια ειδϊν είναι ενδεικτικζσ, κατ’ εκτίμθςθ των αναγκϊν  τθσ 
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Δομισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δεν είναι υποχρεωμζνθ να απορροφιςει όλεσ τισ αναφερόμενεσ 

ποςότθτεσ των υπό προμικεια ειδϊν. Οι ποςότθτεσ που κα παραγγελκοφν τελικά κα προκφψουν από τισ 

τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δομισ και θ αξία τουσ δεν κα ξεπεράςει τισ εξαςφαλιςμζνεσ πιςτϊςεισ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ , βάςει 

τιμισ ανά ΤΜΘΜΑ. 

 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 
 

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

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 

δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 

«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -

2013», 
 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…», 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”, 

- του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
 

- τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Τπ. Οικονομίασ & 
Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 

- Σων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 

που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του 

ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
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δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά παραπάνω. 

- Σθν υπ ’αρικ. 82350 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/9-8-2016) Απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομιίασ Ανάπτυξθσ 

και Σουριςμοφ για το ύςτθμα Διαχείριςθσ και Ελέγχου των  Εκνικϊν Προγραμμάτων των Σαμείων Αςφλου, 

Μετανάςτευςθσ και Ένταξθσ (TAMEE/AMIF) και Εςωτερικθ́σ Αςφάλειασ (TEA/ISF) για τθν προγραμματικθ́ 

περίοδο 2014-2020. 

- Σθν ΚΤΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) με τίτλο «Ρυκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των 

δαπανϊν του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων – ΠΔΕ (Σροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ κοινισ 

υπουργικισ απόφαςθσ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/2014)́ 

- Σον Οδθγό εφαρμογισ μζτρων Ενθμζρωςθσ και Δθμοςιότθτασ Εκνικϊν Προγραμμάτων του Σαμείου 

Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ενταξθσ και Σαμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 

- Σθν ανάγκθ διενζργειασ διαγωνιςμοφ , ςφμφωνα με τουσ ευρωπαϊκοφσ και εκνικοφσ κανόνεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων , για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια ειδϊν  γραφικισ φλθσ, 

ςάκων και τςαντϊν, εκτυπωτικό χαρτί, βιβλία διδαςκαλίασ, εξαρτιματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, 

μελάνια εκτυπωτϊν, εκπαιδευτικά παιχνίδια για τισ ανάγκεσ των φιλοξενουμζνων ςτθ «Δομι Φιλοξενίασ 

Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτο Γραικοχϊρι Ηγουμενιτςασ».  

- Σθν με αρικ. 803/Φ.38/04/04/2019 Απόφαςθ Χοριγθςθσ Επιδότθςθσ τθσ Δράςθσ με τίτλο 

«Επιχοριγθςθ ΝΠ Διεκνζσ Κζντρο για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ (ICSD) για τθν υλοποίθςθ του Ζργου : Δομι 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτο Γραικοχϊρι Ηγουμενίτςασ» και Κωδ. ΟΠ 5031796 ςτο Εκνικό 

Πρόγραμμα Σαμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ,  

-  Οδθγόσ Εφαρμογισ και Λειτουργίασ Δομϊν Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων, Ακινα, Νοζμβριοσ 2017, 

Οδθγόσ Εφαρμογισ μζτρων Ενθμζρωςθσ και Δθμοςιότθτασ Εκνικϊν Προγραμμάτων Σαμείου Αςφλου 

Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και Σαμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ.  

- Σθν με αρικμό πρωτ. 704/Φ38/10-04-2020 υμφωνία Επιδότθςθσ Δράςθσ τθσ Δομισ Φιλοξενίασ 

Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτο Γραικοχϊρι Ηγουμενίτςασ, του Ε.Τ.Τ.Δ.Σ.Α.Μ.Ε.Σ.Ε.Α.Α.Π. 

- Σθν από 36/26-05-2020 Απόφαςθ του Δ. του Διεκνζσ κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ ενεργοφςα 

ωσ ανακζτουςασ αρχισ, με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 
 

 

Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ  28θσ Οκτωβρίου 9 (Στοά 

Ορφζα), ςτον 1ο όροφο τθν Τρίτθ 30/06/2020 ϊρα 11:00 π.μ. (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ διαγωνιςμοφ. 

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 29/06/2020 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 

15:00     μ.μ. 

Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν ανωτζρω Δ/νςθ και 
ταχυδρομικϊσ ι με άλλο τρόπο με τθν προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το 
αργότερο μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν. Οι προςφορζσ αυτζσ 
πρωτοκολλϊνται (αναγράφεται ςτον φάκελο θ θμζρα υποβολισ τουσ), δεν αποςφραγίηονται και 
παραδίδονται ςτο αρμόδιο όργανο του διαγωνιςμοφ. 

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 

αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ». Θ απόφαςθ 

αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, τρεισ (3) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ 

οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και αναρτάται  ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Ανακζτουςασ. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, 

μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο 

προθγοφμενων εδαφίων. 

 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

 
 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 
 

Το  πλιρεσ  κείμενο  τθσ  παροφςασ  Διακιρυξθσ  κα δθμοςιευκοφν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): www.icsd.gr . 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 
 

 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
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και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

δ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων των 

φιλοξενουμζνων ςτθ «Δομι Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτο Γραικοχϊρι Θγουμενίτςασ» του 

«Διεκνοφσ Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», που ζρχονται ςε γνϊςθ τουσ ςτα πλαίςια λειτουργίασ τθσ 

ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 
 

 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα: 

1. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

2. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 

 
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ και ςε όλα τα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» 

www.icsd.gr, από όπου  μποροφν να τα προμθκεφονται δωρεάν. 

Τα ζγγραφα επίςθσ διατίκενται  ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα 

ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, τθ δαπάνθ τθσ 

ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των 

Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ 

για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

 
 
 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται, κατά προτίμθςθ με φαξ ι μινυμα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 

για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 

τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

αλλαγϊν. 
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

 

2.1.4 Γιώζζα 

 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

(Αϋ188)18. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 

πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. Επιτρζπεται θ κατάκεςθ 

οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι 

επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο 

Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” 

ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο 

κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Σσνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, ποσ κσρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 

αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 

οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

 

Σφμφωνα με το ζκτο εδάφιο τθσ παρ.1.α του άρκρου 72 του νόμου 4412/2016 δεν απαιτείται εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά 

ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 

14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)23, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 

δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 

χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 

επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
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εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 

τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 

ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 

φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 

δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 

ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 

θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 

εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 

εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ςυμβουλευκοφν το υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ    

καλισ εκτζλεςθσ, που επιςυνάπτεται ωσ παράρτθμα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 
 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 

 

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

 

2.2.2.1. Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ (άρκρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016). 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 

φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο)  

ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
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οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του 
οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 

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

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, 

περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από 

τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

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

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

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ. 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 

αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 

ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ  δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 

λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 

εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

2.2.3.4 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 

φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 

φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
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απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 

που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.8.2 τθσ παροφςασ, 

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ, 

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 

του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 

εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 

τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ . 

2.2.3.5 Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 

παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.6 οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

2.2.3.1, 2.2.3.2.γ και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που 

ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 

(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται 

ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 

παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ 

απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με 

τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 

ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ . 

2.2.3.7 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8 Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 

του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 

Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο και να διακζτουν άδεια λειτουργίασ επιχείρθςθσ ςυναφι με το 

αντικείμενο τθσ προμικειασ. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Δεν απαιτείται οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ. 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Δεν απαιτείται τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Δεν απαιτοφνται πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ για τθν 

παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Δεν υφίςταται ηιτθμα ςτιριξθσ ςτθν ικανότθτα τρίτων διότι για τθν παροφςα διαδικαςία δεν απαιτείται 

οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια οφτε τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα . 

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 

δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 

Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 

Ραράρτθμα Ι το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 

τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
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ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ- ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 

οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 

εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 

2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 

ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 

όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 

περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 

και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 

πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 

ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για 

τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ τουσ. 
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 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 

εγγράφων         ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων 

των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα 

ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να 

υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 

αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ 

χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 

Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι 

απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 

απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. 

και ςθμείο 6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία 

ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα 

Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 

εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 

νόμου 4250/2014.  

4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   

 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά. 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 

ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβλι του50. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 

παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 

ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 

πριν από τθν υποβολι του και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ 

οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν 
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εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίουσ 

οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου 

ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ 

θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να 

καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 

του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω 

πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό 

ανάδοχο, μζςω του υποςυςτιματοσ, ςτον φάκελο «δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου». 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 

και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 

τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 

πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 

από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 

κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 

μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. 

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 

ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά 

εμφανίηονται ςτο taxisnet. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 

(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του54 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 

ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία  λιξθσ  τθσ  προκεςμίασ  υποβολισ  προςφοράσ.  Μζχρι  να  καταςτεί  εφικτι  θ  ζκδοςθ  του 

ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 

απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 

ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 

ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 

χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
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καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,. Οι 

επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e- 

Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ)για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 

φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε)  για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. Το παρόν 

δικαιολογθτικό υποβάλλεται για τον οικονομικό φορζα – προςωρινό ανάδοχο και ςτθν περίπτωςθ που 

είναι ζνωςθ από κάκε φορζα – μζλοσ τθσ. Σε περίπτωςθ υπεργολαβίασ, υποβάλλονται και για τον 

υπεργολάβο. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 

κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 

περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 

από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 

χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 

δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

 Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 

 Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Επιςθμαίνεται ότι το παρόν δικαιολογθτικό κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του 

(όπωσ όλα τα αποδεικτικά μζςα) και αν δε φζρει χρόνο ιςχφοσ αρκεί να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.57 

Β.3. Δεν απαιτείται απόδειξθ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ. 

Β.4. Δεν απαιτείται απόδειξθ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ. 

Β.5. Δεν απαιτείται απόδειξθ ςυμμόρφωςθσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. 

Β.6.  Για  τθν  απόδειξθ τθσ  νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ   περιπτϊςεισ  που  ο  οικονομικόσ  φορζασ  είναι 

 νομικό πρόςωπο προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα 

ςε περίπτωςθ Α.Ε. κλπ. ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα 

 πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα 

 πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρεία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ. 
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 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 

προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 

αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 

κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 

πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 

ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τουσ. 

 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 

τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο 

πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 69. Στισ λοιπζσ 

περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ ςυνοδευόμενα από 

υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Ρροσ απόδειξθ των προαναφερκζντων, ενδεικτικά μπορεί να προςκομιςτοφν τα εξισ: 

 Για τισ Ο.Ε, Ε.Ε.: το καταςτατικό ίδρυςθσ, πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ με τθν αναλυτικι ιςχφουςα 

εκπροςϊπθςθ και γενικό πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ. 

 Για τισ Ε.Ρ.Ε., ΙΚΕ και Α.Ε.: ΦΕΚ ι ΓΕΜΘ ίδρυςθσ, ΦΕΚ ι πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ με τθν αναλυτικι 

ιςχφουςα εκπροςϊπθςθ και γενικό πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ58 που προβλζπονται από 

τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 

ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 

εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 

οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο. 

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 

αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωςθ υπεργολαβίασ, 
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υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.  

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ  τθσ Σφμβαςθσ  είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει 

τιμισ για το ςφνολο των ηθτοφμενων ειδϊν ανά ΤΜΘΜΑ τθσ προμικειασ. 

 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ  για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τσθ προμικειασ ανά ΤΜΘΜΑ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 

τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 

είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5 είτε (α) με 

κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι 

είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Ταχυδρομικι διεφκυνςθ 28θσ 

Οκτωβρίου 9, ςτοά Ορφζα, ΤΚ. 45332). Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο 

πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του 

διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για 

τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για 

κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε 

ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

Στθν περίπτωςθ που θ προςφορά δεν υποβάλλεται ταχυδρομικά ι με άλλον τρόπο, αλλά κατατίκεται 

ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία του διαγωνιςμοφ 

του άρκρου 3.1 τθσ παροφςασ, το πρόςωπο που τθν υποβάλλει πρζπει να ζχει μαηί του αςτυνομικι 

ταυτότθτα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο και μπορεί να είναι: όταν ο προςφζρων είναι φυςικό πρόςωπο το 

ίδιο το φυςικό πρόςωπο, όταν ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, όταν 

πρόκειται για ζνωςθ είτε όλα τα μζλθ τθσ μαηί (το κακζνα εκπροςωποφμενο κατά τα παραπάνω) είτε ο 
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εκπρόςωπόσ τουσ. Επίςθσ, θ προςφορά μπορεί να υποβλθκεί από τρίτο πρόςωπο, όταν 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

 

 

2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο 

πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

α) θ λζξθ Ρροςφορά 

β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

γ) ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ, 

δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 

ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα, δθλαδι: επωνυμία του νομικοφ προςϊπου ι 

ονοματεπϊνυμο του φυςικοφ προςϊπου και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ τισ επωνυμίεσ ι τα ονοματεπϊνυμα 

των οικονομικϊν φορζων που τθν αποτελοφν, κακϊσ και τα απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (πόλθ, 

ταχυδρομικόσ κϊδικασ, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, e-mail) 

 

Προσ το «Διεκνζσ Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» 

Προςφορά 

Σου……… 

Για τθν Προμικεια: «………………………………..» 

Και θμερομθνία λιξθσ προςκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν…../…/2020 

 
2.4.2.3. Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο 

διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 

προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), 

απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail). 

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 2.4.3 

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά 

ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν 

είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται 

χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί 

τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 

οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ.  

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του 

άρκρου 2.4.2.2. 

2.4.2.4. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 
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καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 

παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ. 

2.4.2.5. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 

πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 

κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο 

πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

2.4.2.6. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 

περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

2.4.2.7. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 

τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 

είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2.8. Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν 

εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ 

οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ 

απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 

πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αξιολόγθςι τθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 

ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 

υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 

 
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

περιλαμβάνουν το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 

του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι 

προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Ι). Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, 

υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

 

Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» κα περιζχει: 

Ι. το ΤΕΥΔ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο. 
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ΙΙ. παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ. 

III. Διλωςθ για τυχόν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ. 

 

2.4.4 Φάθεινο Σερληθή πξνζθνξά 

Συγκεκριμζνα απαιτοφνται: 

I.Για όλα τα τμιματα ςυμμόρφωςθ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ Ραράρτθμα V με τθν 

οποία κα δεςμεφεται για όλα τα υλικά που περιλαμβάνονται ςτθν προςφορά του, ότι είναι άριςτθσ 

ποιότθτασ και καλφπτουν κατ’ ελάχιςτο τα χαρακτθριςτικά κάκε είδουσ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ότι είναι κατάλλθλα από κάκε πλευρά για τθν χριςθ για τθν οποία 

προορίηονται. 

 

2.4.5 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

 

Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» κα περιζχει το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ Ραράρτθμα IV 

τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ςυμπλθρωμζνο (θ τιμι ςε ευρϊ), υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο από τον 

οικονομικό φορζα. Η οικονομικι προςφορά υπογράφεται κατά περίπτωςθ από το φυςικό πρόςωπο, από 

τον νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ είτε από όλουσ τουσ φορείσ που 

τθν αποτελοφν είτε από τον εκπρόςωπό τουσ. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα. 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο ανάδοχοσ  υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ φόρουσ, τζλθ κ.λ.π.  

 

Θ αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με κράτθςθ φψουσ 0,07%, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) , κακϊσ και κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ 

Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016),  οι οποίεσ 

υπολογίηονται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.,Επί 

του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 0,06% 

υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, 

πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου.  

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα. 

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

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται 

ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 

2.4.6 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα πζντε (5) 

μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ παραλαβισ των προςφορϊν. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 

αρχικι διάρκεια ςφμφωνα με το άρκρο 97 παρ.4 του ν.4412/2016. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 

το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

 

 

 

2.4.7 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 

υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 

2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 

(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β)θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
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ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ η) θ 

οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 

 

3.1.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο 

α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από 

τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά 

τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του 

πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται 

επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και  

μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ 

και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των 

προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των 

λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 

τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 

οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

 

 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, 

εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό 

τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του 

οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 

Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό 

και μονογράφονται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 

προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 

γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 

προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 

όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

γ) Οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται τθν ίδια μζρα. Για όςεσ προςφορζσ 

δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ 
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προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ 

τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ 

παροφςασ.  

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 

προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 

αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 

προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 

προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 

Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

Σα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και 

«Οικονομικι Προςφορά») επικυρϊνονται με μια απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο 

του αντίςτοιχου πρακτικοφ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω 

ςταδίων.  

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο- Γηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο 
 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον 

οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 

νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 

του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 

2.2.9.2.(αποδεικτικά μζςα) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των 

λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ. Ειδικά  τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν 

ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά 

τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 

και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 2 άρκρο 103 του ν.4412/2016 του 

παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το 
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οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν 

χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 

ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 

υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 

ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι 

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 

και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 

(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ, 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 

οριηόμενα ανωτζρω  και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 

για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 

διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 

ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: ποςοςτό 30%  ςτθν 

περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για 

κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 

προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο του πρακτικοφ τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί 

οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το 
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άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 

κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 

τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 

ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ 

ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 127, 

β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 

 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 

του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία προςκομίηοντασ τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του άρκρου 4.1 τθσ παροφςθσ, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε  τθν  

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. (άρκρο 103 του ν.4412/2016). Αν 

κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του Ν. 

4412/2016. 

 

3.4 Δλζηάζεηο 
 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 

είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία 

που εκτείνεται μζχρι  το  ιμιςυ  του  χρονικοφ  διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο 

ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ 

προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των 

προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 

αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ  αξιολόγθςθσ  ενςτάςεων, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ 

ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ  ανάκετουςα  αρχι  αποφαςίηει  ςε  κάκε 

περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο  

των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 

παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
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ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ 

ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ  αρχισ, 

κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων 

βοθκθμάτων του παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν 

προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.  

 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 
 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 

επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 

 

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο) 
 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ: 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

τθν περίπτωςθ που προκφψει ςφμβαςθ αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ των 20.000,00 ευρϊ, δεν κα απαιτθκεί 

 εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ (τρίτο εδάφιο παρ.1.β του ά.72 του Ν.4412/2016) 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 

εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει. 
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Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το ςυμβατικό χρόνο 

φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για δφο (2) μινεσ. 

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ 

κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)32, που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι  ςτα 

κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, 

να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 

γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 

μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 

εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ςτοιχεία τθσ παρ.4 του ά.72 του 

Ν.4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 72. 

 

 

 
4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ,κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋτου ν.4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ εκτελεί τθ ςφμβαςθ ςφμφωνα με τθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, που περιλαμβάνονται 

ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ . 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 

και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 

επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 

άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 

υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 

παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για 
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τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 

υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 

παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 

 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 
 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 

τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 

2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 

ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων 

του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. 

Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 

προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 

ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 

εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 

οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 

όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 

τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 

υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 

τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 

τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. 

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 

απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 

ν. 4412/2016. 

 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 
 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412. 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

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

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.  

 

 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 
 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται τμθματικά με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ των παραλθφκζντων υλικϊν ι υπθρεςιϊν, μετά τθν οριςτικι παραλαβι τουσ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν και ανάλογα με τισ 

χρθματορροζσ του προγράμματοσ, απο τθν ζκδοςθ και παράδοςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι των τιμολογίων 

και με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ 

διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν 

ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 
 

 5.2.1 Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 

απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 

οργάνου, εφόςον δεν παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά είδθ ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον 

χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και το 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ τθσ παροφςασ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 

ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ 

παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από 

τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

τον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, ακροιςτικά μετά από κλιςθ του 

για παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.   Επιπλζον,  

μπορεί  να  του  επιβλθκεί  ο προβλεπόμενοσ  από  το  άρκρο 74  του ν.4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ 

ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων  για ζξι μινεσ . 

Σο «Διεκνζσ Κζντρο για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», ωσ ανακζτουςα αρχι, δικαιοφται να ηθτιςει πλιρθ 

αποηθμίωςθ από τον ανάδοχο για όλεσ τισ ηθμίεσ και τα ζξοδα που προκλικθκαν , τα οποία 

προκφπτουν άμεςα ι ζμμεςα από παράλειψθ του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων για 

τθ διαδικαςία ζκπτωςθσ. 
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ε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι 

οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν φμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ 

των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων . 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ ο ανάδοχοσ όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ . 

 

5.2.2 Αν το είδοσ φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 

λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων ειδϊν, 

χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν, που 

παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ-παράδοςθ ι 

αντικατάςταςθ των ειδϊν , με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 

ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 

φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 

περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ , 

εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ. Θ επιβολι του προςτίμου δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει 

τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

 
5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 

(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 

αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 

ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 

τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 

απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 

προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 

απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

 
5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
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πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 

και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016100. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 

διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 
 

6.1.1. Θ παράδοςθ των υλικϊν κα γίνεται τμθματικά ςτθ Δομι Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτο 

Γραικοχϊρι Θγουμενίτςασ ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ και κατόπιν εντολισ. Θ παράδοςι τουσ κα 

γίνεται με ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ του προμθκευτι, μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα που κα ζχει οριςτεί ωσ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Κάκε άλλθ λεπτομζρεια ςχετικά με τον τρόπο και το χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν κα 

κακοριςτεί ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ. 

6.1.2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που 

το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ 

βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ 

των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται 

ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ 

αιτιματοσ του προμθκευτι. 

6.1.3. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 

λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ. 

6.1.4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν Ανακζτουςα που εκτελεί τθν προμικεια, για τθν 

θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων 

ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 

ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 

παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του Ν.4412/2016. 

 

 

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπι, που ςυγκροτείτται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 

ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (οριςτικό- παραλαβισ 

του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν, θ διαδικαςία παραλαβισ αυτϊν και θ ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ 

παραλαβισ γίνεται ςφμφωνα με αυτά που κακορίηονται ςτο άρκρο 208 του Ν.4412/2016. 
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6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 

ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 
 

Δεν απαιτοφνται. 

 

6.4 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 
 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, 

με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 

τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για 

τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 

ανάδοχοσ  κεωρείται  ωσ  εκπρόκεςμοσ  και  υπόκειται  ςε  κυρϊςεισ   λόγω  εκπρόκεςμθσ  παράδοςθσ.   

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 

και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 

κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 

και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν άνω προκεςμία το Διεκνζσ Κζντρο 

για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ δικαιοφται να προμθκευκεί τθν αντίςτοιχθ ποςότθτα από τθν ελεφκερθ αγορά 

για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ, θ δε επιπλζον διαφορά τιμισ και κάκε άλλθ πρόςκετθ δαπάνθ βαρφνει 

τον Ανάδοχο και αναηθτείται ςφμφωνα με το νόμο . 

 

 

6.5 Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο-Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ 

 

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 

ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 

θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 

αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ. 

6.5.3 ε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 

εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε 

υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

 

Α/Α ΔΙΓΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗ

Η 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝ

Δ 

ΠΟΟΣΗΣΔ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ

 

ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑ ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΣΜΗΜΑ 1  -  ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ [CPV:301927000-8] 

1 Mouse pad κε gel ΣΜΥ 10 4,40 € 44,00 € 24% 10,56   54,56   

2 

Αληαιιαθηηθά 

ζπξξαπηηθνύ Νν 10 

(1000ηκρ)ROMA 

ΣΜΥ 100 0,45 € 45,00 € 
24% 10,80   55,80   

3 

Αληαιιαθηηθά 

ζπξξαπηηθνύ Νν 126 

(24/6) (1000ηκρ)Roma 

No 126 

ΣΜΥ 100 0,55 € 55,00 € 

24% 13,20   68,20   

4 
Απνζπξξαπηηθό 

ηαλάιηα  κεηαιιηθή 
ΣΜΥ 20 0,94 € 18,80 € 

24% 4,51   23,31   

5 

Απηνθόιιεηεο εηηθέηεο 

εθηύπσζεο ιεπθέο Α4 

δηαζηάζεσλ 

210x297mm 

(ηνπιάρηζηνλ 100 

θύιια αλά ζπζθεπαζία) 

ΣΜΥ 50 4,46 € 223,00 € 

24% 53,52   276,52   

6 

Απηνθόιιεηεο εηηθέηεο 

εθηύπσζεο ιεπθέο Α4, 

δηαζηάζεσλ 192x 

61mm (ηνπιάρηζηνλ 

100 θύιια αλά 

ζπζθεπαζία) 

ΣΜΥ 50 4,46 € 223,00 € 

24% 53,52   276,52   

7 

Βάζε γηα ζεινηέηπ 

13,5x5x8,5 cm , 

πιαζηηθή, κε κεηαιιηθό 

θόθηε ζηελ άθξε βαξηά 

ΣΜΥ 20 2,70 € 54,00 € 

24% 12,96   66,96   

8 

Βηβιίν  , Α4, 

100Φ,Ρηγέ  ζθιεξόδεην 

(πκβάλησλ, 

επηζθέςεσλ θαη  

Γηδαρζείζαο  ύιεο ) 

ΣΜΥ 5 6,08 € 30,40 € 

24% 7,30   37,70   

9 

Γεσκεηξηθά όξγαλα 30 

cm (1 ράξαθα, 2 

ηξίγσλα θαη 1 

κνηξνγλσκόλην)ΔΣ 

30cm αζζνξηί δηάθαλα 

ΣΜΥ 60 1,80 € 108,00 € 

24% 25,92   133,92   

10 
Γόκα (πεξίπνπ 20*65 

mm) 
ΣΜΥ 120 0,80 € 96,00 € 

24% 23,04   119,04   

11 

Γειηία Δηζαγσγήο θαη 

Πξσηόθνιιν 

Παξαιαβήο  Γηπιόηππν 

κε Δπσλπκία 

νξγαληζκνύ θαη 

επσλπκία ηεο θάζε 

δνκήο   50 ζειίδσλ ην 

θάζε δειηίν κε Άζπξε 

θαη Κίηξηλε ζειίδα,  

αζπξόκαπξα γξάκκαηα 

ΣΜΥ 5 4,05 € 20,25 € 

24% 4,86   25,11   
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θαη δηαζηάζεσλ Α4. 

12 

Γειηίν Αίηεζεο 

ρνξήγεζεο αλαισζίκνπ 

πιηθνύ.Σξηπιόηππν κε 

Δπσλπκία νξγαληζκνύ 

θαη επσλπκία ηεο θάζε 

δνκήο,  50 ζειίδσλ ην 

θάζε δειηίν, κε Άζπξε, 

Ρνδ  θαη Κίηξηλε 

ζειίδα,  αζπξόκαπξα 

γξάκκαηα θαη 

δηαζηάζεσλ 23x14.5 εθ. 

ΣΜΥ 5 4,73 € 23,65 € 

24% 5,68   29,33   

13 

Γηαβήηεο ζρνιηθόο 

γεσκεηξίαο κηθξνύ 

κεγέζνπο κε κνιύβη 

ΣΜΥ 60 1,70 € 102,00 € 
24% 24,48   126,48   

14 

Γηαθνξεπηήο γξαθείνπ 

κε ηθαλόηεηα 

ηξππήκαηνο 80 θύιισλ 

κεηαιιηθό 6.0mm 100Φ 

ΣΜΥ 10 25,65 € 256,50 € 

24% 61,56   318,06   

15 

Γηαθνξεπηήο κε 

ηθαλόηεηα ηξππήκαηνο 

20 θύιισλ κεηαιιηθό 

6.0mm 25Φ 

ΣΜΥ 20 2,69 € 53,80 € 

24% 12,91   66,71   

16 

Γηαθαλείο κεκβξάλεο 

Α4 ειάρηζηνπ πάρνπο 

0.06mm, αλνηθηέο κόλν 

από ηελ πάλσ πιεπξά 

(Π), εληζρπκέλεο κε 

νπέο αξηζηεξά ώζηε λα 

πξνζαξκόδνληαη ζε 

θάζε ηύπν ληνζηέ ή 

θιαζέξ θαη 

θιείζηκν(ζπζθεπαζίεο 

ησλ 100 ηκρ) 

ΣΜΥ 200 2,50 € 500,00 € 

24% 120,00   620,00   

17 

Γηαρσξηζηηθά πιαζηηθά 

γηα θιαζέξ κε 

αιθάβεην Α4 Α-Χ 20Φ. 

ΣΜΥ 60 1,15 € 69,00 € 
24% 16,56   85,56   

18 

Γηαρσξηζηηθά πιαζηηθά 

γηα θιαζέξ ζε δηάθνξα 

ρξώκαηα Α4 (ζπζθ. ησλ 

10ηκρ) 

ΣΜΥ 60 0,60 € 36,00 € 

24% 8,64   44,64   

19 

Γηαρσξηζηηθά ράξηηλα 

ζε δηάθνξα ρξώκαηα 

Α4 (ζπζθ. ησλ 10ηκρ) 

ΣΜΥ 80 0,52 € 41,60 € 
24% 9,98   51,58   

20 

Γηνξζσηηθή κπιάλγθν  - 

ηαηλία (δηαζηάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ 8m*5mm) 

ΣΜΥ 300 0,77 € 231,00 € 
24% 55,44   286,44   

21 
Γηνξζσηηθό πγξό 

ηνπιάρηζηνλ 20ml 
ΣΜΥ 300 0,41 € 123,00 € 

24% 29,52   152,52   

22 

Δπξεηήξην ηειεθώλνπ 

κεζαίν κέγεζνο 

πιαζηηθό ζπηξάι 

11.5x20cm 24Φ 

ΣΜΥ 5 1,50 € 7,50 € 

24% 1,80   9,30   

23 

Εειαηίλα γηα καζεηηθέο 

ηαπηόηεηεο   - πάζν 

(κεγέζνπο 8,5x13cm) 

ΣΜΥ 120 0,09 € 10,80 € 
24% 2,59   13,39   
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24 Εεινηέηπ άζπξν ΣΜΥ 60 0,54 € 32,40 € 24% 7,78   40,18   

25 Εεινηέηπ δηαθαλέο ΣΜΥ 60 0,41 € 24,60 € 24% 5,90   30,50   

26 

Ζκεξνιόγην κεληαίν 

(Πιάλν) γξαθείνπ έηνπο 

2020-2021 (κεγέζνπο 

35cm x 50cm) 

ΣΜΥ 20 2,70 € 54,00 € 

24% 12,96   66,96   

27 
Ζκεξνιόγην ηνίρνπ 

έηνπο 2020-2021 
ΣΜΥ 20 2,43 € 48,60 € 

24% 11,66   60,26   

28 

Θήθε γηα θύβνπο 

ζεκεηώζεσλ (κεηαιιηθό 

ζπξκάηηλν) θελόο 

9.5x9.5x8cm 

ΣΜΥ 50 1,14 € 57,00 € 

24% 13,68   70,68   

29 

Θήθε γηα ζπλδεηήξεο 

κε καγλήηε (δηαζηάζεηο 

πεξίπνπ 5*6*8cm) 

ΣΜΥ 20 0,57 € 11,40 € 
24% 2,74   14,14   

30 

Θήθε ράξηηλε κεγέζνπο 

Α4 γηα νξγάλσζε θαη 

απνζήθεπζε αξρείσλ, 

αλνηρηή επάλσ 

ΣΜΥ 20 0,54 € 10,80 € 

24% 2,59   13,39   

31 

Καιάζη απνξξηκκάησλ 

γξαθείνπ (κεηαιιηθό 

ζπξκάηηλν) 

29,5x24x34,3cm 

ΣΜΥ 10 4,54 € 45,40 € 

24% 10,90   56,30   

32 Κάξηεο καζεηηθέο ΣΜΥ 120 0,03 € 3,60 € 24% 0,86   4,46   

33 

Κάξηεο Μειώλ , ρνληξό 

ραξηόλη γπαιηζηεξό , κε 

επσλπκία ηνπ 

νξγαληζκνύ 11,5*7 εθ 

ΣΜΥ 120 0,14 € 16,80 € 

24% 4,03   20,83   

34 

Κιαζέξ από ζθιεξό 

ραξηόλη κε πιαζηηθή 

επέλδπζε θαη 

ζηξνγγπιό κεηαιιηθό 

θξίθν ζηε ξάρε ηνπ, 

ηύπνπ 8/32 (δηάθνξα 

ρξώκαηα) 

ΣΜΥ 300 1,18 € 354,00 € 

24% 84,96   438,96   

35 

Κιαζέξ από ζθιεξό 

ραξηόλη κε πιαζηηθή 

επέλδπζε θαη 

ζηξνγγπιό κεηαιιηθό 

θξίθν ζηε ξάρε ηνπ, 

ηύπνπ 4/32 (δηάθνξα 

ρξώκαηα) 

ΣΜΥ 300 1,18 € 354,00 € 

24% 84,96   438,96   

36 
Κόιια stick γηα ραξηί 

20gr 
ΣΜΥ 60 0,80 € 48,00 € 

24% 11,52   59,52   

37 
Κόιια stick γηα ραξηί 8-

10gr 
ΣΜΥ 60 0,21 € 12,60 € 

24% 3,02   15,62   

38 

Κόιια πιαζηειίλεο γηα 

πόζηεξ, ηύπνπ blue tack 

ή patafix 50gr 

ΣΜΥ 30 1,49 € 44,70 € 
24% 10,73   55,43   

39 

Κόιια ξεπζηή ηύπνπ 

ΑΣΛΑΚΟΛ (ζπζθ 

100γξ) 

ΣΜΥ 60 0,44 € 26,40 € 

24% 6,34   32,74   

40 
Κόιια ξεπζηή ηύπνπ 

Αηιαθόι (ζπζθ. 1 kl) 
ΣΜΥ 60 3,02 € 181,20 € 

24% 43,49   224,69   

41 

Κόιια ραξηί ηύπνπ 

schoeller-ζέιεξ καη 

150gr 29.7 x 42 cm 

ΣΜΥ 60 0,25 € 15,00 € 
24% 3,60   18,60   

42 Κόιια ραξηί ηύπνπ ΣΜΥ 60 0,32 € 19,20 € 24% 4,61   23,81   
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schoeller-ζέιεξ καη 

150gr 35 x 50 cm 

43 

Κόιια ραξηί ηύπνπ 

schoeller-ζέιεξ καη 

150gr 50 x 70 cm 

ΣΜΥ 60 0,63 € 37,80 € 
24% 9,07   46,87   

44 
Κόιιεο ζηηγκήο Gel 

(3gr) 
ΣΜΥ 60 0,41 € 24,60 € 

24% 5,90   30,50   

45 

Κνιιεηηθή ηαηλία 

(ζεινηέηπ) (δηαζηάζεσλ 

33m * 15mm) 

ΣΜΥ 60 0,19 € 11,40 € 
24% 2,74   14,14   

46 

Κνιιεηηθή ηαηλία 

ζπζθεπαζίαο δηαθαλή 

(δηαζηάζεσλ 50mm* 

35m) 

ΣΜΥ 30 0,42 € 12,60 € 

24% 3,02   15,62   

47 

Κνιιεηηθή ραξηνηαηλία 

(δηαζηάζεσλ 19mm x 

40m) 

ΣΜΥ 30 0,72 € 21,60 € 
24% 5,18   26,78   

48 

Κνιιεηηθή ραξηνηαηλία 

(δηαζηάζεσλ 30mm x 

40m) 

ΣΜΥ 30 0,75 € 22,50 € 
24% 5,40   27,90   

49 
Κνιιεηηθή ραξηνηαηλία 

(δηαζηάζεσλ 50mm) 
ΣΜΥ 30 1,19 € 35,70 € 

24% 8,57   44,27   

50 
Κνπίδη κε κεγάιε ιάκα 

(18mm) 
ΣΜΥ 20 0,38 € 7,60 € 

24% 1,82   9,42   

51 

Κνπίδη κε κεηαιιηθή 

ελίζρπζε (από 9mm 

έσο 12mm) 

ΣΜΥ 20 0,46 € 9,20 € 
24% 2,21   11,41   

52 
Κνπίδη κε κηθξή ιάκα 

(9mm) 
ΣΜΥ 20 0,29 € 5,80 € 

24% 1,39   7,19   

53 

Κνξδέιεο πθαζκάηηλεο 

δηάθνξα ρξώκαηα 

15mm 20m 

ΣΜΥ 20 5,27 € 105,40 € 
24% 25,30   130,70   

54 

Κνπηί απνζήθεπζεο 

πιαζηηθό 32lt, κε 

θαπάθη 

ΣΜΥ 20 7,83 € 156,60 € 
24% 37,58   194,18   

55 

Κνπηί απνζήθεπζεο 

πιαζηηθό 60lt, κε 

θαπάθη 

ΣΜΥ 20 12,15 € 243,00 € 
24% 58,32   301,32   

56 

Κνπηί αξρεηνζέηεζεο κε 

ιάζηηρν (Α4) 

(δηαζηάζεσλ 

25*35*11cm) 

ΣΜΥ 20 2,50 € 50,00 € 

24% 12,00   62,00   

57 

Λαδνπαζηέι 

(ζπζθεπαζία ησλ 12 

ηκρ) 

ΣΜΥ 20 1,60 € 32,00 € 
24% 7,68   39,68   

58 

Μαξθαδνξάθη καύξν, 

αλεμίηειν, κε 

ζηξνγγπιή κύηε, κε 

ηνμηθό(κέγεζνο 0,05 - 

0,07 mm) 

ΣΜΥ 30 1,20 € 36,00 € 

24% 8,64   44,64   

59 

Μαξθαδνξάθη καύξν, 

αλεμίηειν, κε ηνμηθό, 

κε ιεπηή κύηε (0,5 mm) 

ΣΜΥ 30 1,20 € 36,00 € 
24% 8,64   44,64   

60 

Μαξθαδόξνη  

ππνγξάκκηζεο (όια ηα 

ρξώκαηα) 

ΣΜΥ 50 0,70 € 35,00 € 
24% 8,40   43,40   
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61 

Μαξθαδόξνη δηάθνξα 

ρξώκαηα ιεπθνύ 

πίλαθα, κε ηνμηθνί, 

επαλαγεκηδνκελνη, κε 

πδαηνδηάιπηε βάζε γηα 

λα ζβήλεη εύθνια, 

δσληαλό ρξώκα θαη 

κήθνο γξαθήο 

200m(πάρνο κύηεο 

1,50-3,00cm) 

ΣΜΥ 20 1,19 € 23,80 € 

24% 5,71   29,51   

62 

Μαξθαδόξνη 

δσγξαθηθήο 

(ζπζθεπαζία ησλ 12 

ηκρ) 

ΣΜΥ 100 1,79 € 179,00 € 

24% 42,96   221,96   

63 

Μαξθαδόξνη θόθθηλνη 

ιεπθνύ πίλαθα, κε 

ηνμηθνί, 

επαλαγεκηδνκελνη, κε 

πδαηνδηάιπηε βάζε γηα 

λα ζβήλεη εύθνια, 

δσληαλό ρξώκα θαη 

κήθνο γξαθήο 200m 

(πάρνο κύηεο 1,50-

3,00cm, ) 

ΣΜΥ 20 1,19 € 23,80 € 

24% 5,71   29,51   

64 

Μαξθαδόξνη καύξνη 

ιεπθνύ πίλαθα, κε 

ηνμηθνί, 

επαλαγεκηδνκελνη, κε 

πδαηνδηάιπηε βάζε γηα 

λα ζβήλεη εύθνια, 

δσληαλό ρξώκα θαη 

κήθνο γξαθήο 200m 

(πάρνο κύηεο 1,50-

3,00cm, ) 

ΣΜΥ 20 1,19 € 23,80 € 

24% 5,71   29,51   

65 

Μαξθαδόξνη κπιε 

ιεπθνύ πίλαθα, κε 

ηνμηθνί, 

επαλαγεκηδνκελνη, κε 

πδαηνδηάιπηε βάζε γηα 

λα ζβήλεη εύθνια, 

δσληαλό ρξώκα θαη 

κήθνο γξαθήο 200m 

(πάρνο κύηεο 1,50-

3,00cm, ) 

ΣΜΥ 20 1,19 € 23,80 € 

24% 5,71   29,51   

66 

Μειάλη θόθθηλν γηα 

καξθαδόξνπο 

αζπξνπίλαθα 

(ζπζθεπαζία 100ml) 

ΣΜΥ 20 2,16 € 43,20 € 

24% 10,37   53,57   

67 

Μειάλη καύξν γηα 

καξθαδόξνπο 

αζπξνπίλαθα 

(ζπζθεπαζία 100ml) 

ΣΜΥ 20 2,16 € 43,20 € 

24% 10,37   53,57   

68 

Μειάλη κπιε γηα 

καξθαδόξνπο 

αζπξνπίλαθα(ζπζθεπαζ

ία 100ml) 

ΣΜΥ 20 2,16 € 43,20 € 

24% 10,37   53,57   

69 
Μειάλη κπιέ γηα 

ζθξαγίδεο 
ΣΜΥ 15 0,23 € 3,45 € 

24% 0,83   4,28   

70 Μνιύβη HB ΣΜΥ 300 0,09 € 27,00 € 24% 6,48   33,48   
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71 Μνιύβη HB κε γνκα ΣΜΥ 300 0,09 € 27,00 € 24% 6,48   33,48   

72 Μνιύβη HB2 ΣΜΥ 300 0,09 € 27,00 € 24% 6,48   33,48   

73 Μνιύβη HB2 κε γνκα ΣΜΥ 300 0,09 € 27,00 € 24% 6,48   33,48   

74 
Μνιπβνζήθε κεηαιιηθή 

γξαθείνπ 
ΣΜΥ 10 0,95 € 9,50 € 

24% 2,28   11,78   

75 
Μνιπβνζήθε πιαζηηθή 

γξαθείνπ 
ΣΜΥ 10 0,50 € 5,00 € 

24% 1,20   6,20   

76 Μνλσηηθή ηαηλία ΣΜΥ 20 0,77 € 15,40 € 24% 3,70   19,10   

77 
Μπαιόληα (ζπζθεπαζία 

ησλ 10) 
ΣΜΥ 50 2,10 € 105,00 € 

24% 25,20   130,20   

78 

Μπινθ δσγξαθηθήο κε 

ιεπθά θύιια κέγεζνο 

Α3 

ΣΜΥ 80 2,03 € 162,40 € 
24% 38,98   201,38   

79 

Μπινθ δσγξαθηθήο κε 

ιεπθά θύιια κέγεζνο 

Α4 (40θπιισλ) 

ΣΜΥ 80 1,03 € 82,40 € 
24% 19,78   102,18   

80 

Μπινθ κε θύιια 

αθνπαξέιαο Α4 (12 

θύιισλ) 

ΣΜΥ 80 1,08 € 86,40 € 
24% 20,74   107,14   

81 
Μπινθ κε θύιια 

αθνπαξέιαο Νν3 
ΣΜΥ 80 1,35 € 108,00 € 

24% 25,92   133,92   

82 

Μπιόθ ηηκνινγίσλ 272 

α , απηνγξαθηθό 50ρ3 

Απηνγξαθηθό 

ΣΜΥ 10 3,35 € 33,50 € 
24% 8,04   41,54   

83 

Νηνζηέ Α4, πιαζηηθό, 

κε έιαζκα ,δηαθαλέο 

εμώθπιιν, δηάθνξα 

ρξώκαηα 

ΣΜΥ 100 0,11 € 11,00 € 

24% 2,64   13,64   

84 

Ξπιάθηα 

Γισζζνπηέζηξα ησλ 80 

ηεκ. άρξσκα 

ΣΜΥ 100 1,10 € 110,00 € 
24% 26,40   136,40   

85 

Ξπινκπνγηέο κε ηνμηθέο 

(ζπζθεπαζία πεξίπνπ 

ησλ 12 ηκρ) 

θξαηγηνλ(μπινκπνγηέο) 

wood-free blister 

ράξηηλν 12 ρξώκαηα 

colorun 

ΣΜΥ 80 1,80 € 144,00 € 

24% 34,56   178,56   

86 

Ξύζηξα κεηαιιηθή κίαο 

ηξύπαο, θαηάιιειε γηα 

όια ηα θιαζζηθά πάρε 

κνιπβηώλ, κε ιάκα 

πνιύ θαιήο πνηόηεηαο 

θαη 2 

αληαιιαθηηθά/μύζηξα 

κεηαιιηθή 2 

αληαιιαθηηθά 

ΣΜΥ 80 0,37 € 29,60 € 

24% 7,10   36,70   

87 
Ξύζηξα πιαζηηθή ζε 

δηάθνξα ρξώκαηα 
ΣΜΥ 80 0,65 € 52,00 € 

24% 12,48   64,48   

88 

Παιέηα δσγξαθηθήο  

παιέηα πιαζηηθή 

απγνζήθε 

ΣΜΥ 60 0,60 € 36,00 € 
24% 8,64   44,64   

89 
Πειόο θαθέ- terracota – 

500 γξακκαξίσλ 
ΣΜΥ 100 1,80 € 180,00 € 

24% 43,20   223,20   

90 Πειόο Λεπθόο 500gr ΣΜΥ 100 1,50 € 150,00 € 24% 36,00   186,00   

91 
Πηάζηξα γηα έγγξαθα 

καύξε 25mm θνπηί 
ΣΜΥ 50 0,52 € 26,00 € 

24% 6,24   32,24   
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12ηκρ 

92 

Πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ 

θειινύ (δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 40cm x 

60cm)δηπιήο όςεο 

ΣΜΥ 20 3,20 € 64,00 € 

24% 15,36   79,36   

93 

Πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ 

θειινύ (δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 60cm x 

90cm)δηπιήο όςεο 

ΣΜΥ 20 5,46 € 109,20 € 

24% 26,21   135,41   

94 

Πηλέδεο ρξσκαηηζηέο 

γηα πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ 

(ζπζθεπαζία 

ηνπιάρηζηνλ 50 

ηκρ)θαξθίηζεο 

θεθαιάθη πιαζηηθό 

θνπηί 6mm 50Σ 

ΣΜΥ 20 0,37 € 7,40 € 

24% 1,78   9,18   

95 

Πηλέια δσγξαθηθήο Νν 

10 //αθνπαξέιαο 

ζηξόγγπια θόθθηλα Νν 

10 

ΣΜΥ 50 0,44 € 22,00 € 

24% 5,28   27,28   

96 
Πηλέια δσγξαθηθήο Νν 

16 
ΣΜΥ 50 0,41 € 20,50 € 

24% 4,92   25,42   

97 
Πηλέια δσγξαθηθήο Νν 

18 
ΣΜΥ 50 0,56 € 28,00 € 

24% 6,72   34,72   

98 
Πηλέια δσγξαθηθήο Νν 

4 
ΣΜΥ 50 0,37 € 18,50 € 

24% 4,44   22,94   

99 
Πηλέια δσγξαθηθήο 

πιαθέ 
ΣΜΥ 50 0,60 € 30,00 € 

24% 7,20   37,20   

100 

Πξσηόθνιιν 

αιιεινγξαθίαο 

εηζεξρνκέλσλ θαη 

εμεξρνκέλσλ 

(200θύιισλ) 543α, 

ζθιεξό εμώθπιιν 

ΣΜΥ 2 12,09 € 24,18 € 

24% 5,80   29,98   

101 

Ρπδόραξην γηα 

ληεθνππάδ ζε δηάθνξα 

ζρέδηα θαη 

ρξηζηνπγελληάηηθνξηδόρ

αξην ληεθνππάδ Α4 

ΣΜΥ 50 0,95 € 47,50 € 

24% 11,40   58,90   

102 

ηπιό δηαξθείαο γηα 

ιεπηή γξαθή, ζε 

δηαθαλέο πιαζηηθό 

πεξίβιεκα, ρξώκαηνο 

κπιε (κέγεζνο έσο 0.7 

mm) 

ΣΜΥ 600 0,10 € 60,00 € 

24% 14,40   74,40   

103 

ηπιό δηαξθείαο, ζε 

δηαθαλέο πιαζηηθό 

πεξίβιεκα, όια ηα 

ρξώκαηα  (από 0.5 mm 

έσο 0.7 mm κέγεζνο 

κύηεο) 

ΣΜΥ 300 0,10 € 30,00 € 

24% 7,20   37,20   

104 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ 

αλνμείδσηνη Νν 3 

(ζπζθ. 100 ηκρ) 

ΣΜΥ 300 0,15 € 45,00 € 
24% 10,80   55,80   

105 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ 

αλνμείδσηνη Νν 4 

(ζπζθ. 50 -100ηκρ) 

ΣΜΥ 300 0,19 € 57,00 € 
24% 13,68   70,68   
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106 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ 

αλνμείδσηνη Νν 5 

(ζπζθ. 50 -100ηκρ) 

ΣΜΥ 300 0,33 € 99,00 € 
24% 23,76   122,76   

107 

ύξκαηα αληαιιαθηηθά 

γηα ζπξξαπηηθό ρεηξόο 

(ζπζθ. 100ηκρ) κέγεζνο 

26/6 delli 

ΣΜΥ 300 0,44 € 132,00 € 

24% 31,68   163,68   

108 

ύξκαηα αληαιιαθηηθά 

γηα ζπξξαπηηθό ρεηξόο 

(ζπζθ. 100ηρ) κέγεζνο 

24/6 roma 

ΣΜΥ 300 0,36 € 108,00 € 

24% 25,92   133,92   

109 

ύξκαηα αληαιιαθηηθά 

γηα ζπξξαπηηθό ρεηξόο 

(ζπζθ. ησλ 100ηκρ)-Νν 

64 roma 

ΣΜΥ 300 0,29 € 87,00 € 

24% 20,88   107,88   

110 

πξξαπηηθό γξαθείνπ 

κε ηθαλόηεηα ζπξξαθήο 

30 θύιισλ ζπκβαηό κε 

ζύξκαηα 24/6 θαη 26/6 

roma primula 

ΣΜΥ 4 9,45 € 37,80 € 

24% 9,07   46,87   

111 

πξξαπηηθό ρεηξόο 

ζπκβαηό κε ζύξκαηα 

Νν 64 roma 6 

ΣΜΥ 10 2,43 € 24,30 € 
24% 5,83   30,13   

112 

θνπγγάξη γηα 

αζπξνπίλαθα 

καγλεηηθό, κέγεζνο 

ηνπι. 10*5 cm 

ΣΜΥ 15 0,57 € 8,55 € 

24% 2,05   10,60   

113 
Σαρπδξνκηθνη θάθεινη 

Α3 
ΣΜΥ 100 0,10 € 10,00 € 

24% 2,40   12,40   

114 
Σαρπδξνκηθνη θάθεινη 

Α4 
ΣΜΥ 400 0,06 € 24,00 € 

24% 5,76   29,76   

115 
Σαρπδξνκηθνη θάθεινη 

Α5 
ΣΜΥ 100 0,03 € 3,00 € 

24% 0,72   3,72   

116 
Σειάξν δσγξαθηθήο 

40x 60 
ΣΜΥ 50 2,76 € 138,00 € 

24% 33,12   171,12   

117 
Σειάξν δσγξαθηθήο 

50x 70 
ΣΜΥ 50 3,53 € 176,50 € 

24% 42,36   218,86   

118 
Σειάξν δσγξαθηθήο 

80x 100 
ΣΜΥ 50 7,94 € 397,00 € 

24% 95,28   492,28   

119 
Σέκπεξα κπνπθάιη 500 

ml όια ηα ρξώκαηα 
ΣΜΥ 50 1,45 € 72,50 € 

24% 17,40   89,90   

120 

Σέκπεξεο, βάξνο 

ελδεηθηηθά 0.192 kg 

(από 10 έσο 15 ηκρ) 

ΣΜΥ 80 2,14 € 171,20 € 
24% 41,09   212,29   

121 

Σεηξάδηα ΜΠΛΔ ξηγέ 

50 θύιισλ, κε 

απνζπώκελε εηηθέηα 

ΣΜΥ 300 0,48 € 144,00 € 
24% 34,56   178,56   

122 

Σεηξάδηα ζρνιηθά 

ζπηξάι κε 2 ζέκαηα 

κεγέζνπο Α4 

ΣΜΥ 150 1,44 € 216,00 € 

24% 51,84   267,84   

123 
Φάθεινη Α4 πιαζηηθνί 

κε ιάζηηρν 
ΣΜΥ 400 0,69 € 276,00 € 

24% 66,24   342,24   

124 

Υαξηάθηα απηνθόιιεηα 

θύβνπ Παθ=400Φ 

7,6x7,6cm 

ΣΜΥ 50 1,13 € 56,50 € 
24% 13,56   70,06   

125 

Υαξηάθηα ζεκεηώζεσλ, 

ιεπθά, ηεηξάγσλα 

(ζπζθ. θύβνπ 400-

500ηκρ, δηαζηάζεσλ 9 x 

ΣΜΥ 50 0,48 € 24,00 € 

24% 5,76   29,76   
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9cm) 

126 

Υαξηόληα ρεηξνηερλίαο 

Βεινπηέ 25x35cm, 

ζπζθεπαζία 

ηνπιάρηζηνλ 8 ηκρ κε 

δηάθνξα ρξώκαηα 

κπιόθ βεινπηέ 

25Υ35cm 10Φ. 

ΣΜΥ 50 2,15 € 107,50 € 

24% 25,80   133,30   

127 

Υαξηόληα ρεηξνηερλίαο 

Οληνπιέ 25x35cm , 

ζπζθεπαζία 10 ηκρ κε 

δηάθνξα ρξώκαηα art 

κπιόθ νληνπιέ 

10Φ.25x35cm 161γξ. 

ΣΜΥ 50 0,64 € 32,00 € 

24% 7,68   39,68   

128 

Υαξηόληα ρεηξνηερλίαο 

ηύπνπ Canson όια ηα 

ρξώκαηα ζε θύιια 

(δηάζηαζεο 50 x70 cm) 

ΣΜΥ 50 0,22 € 11,00 € 

24% 2,64   13,64   

129 
Υξπζόζθνλε Αιαηηέξα 

50γξ. έμη ρξσκάησλ  
ΣΜΥ 20 1,22 € 24,40 € 

24% 5,86   30,26   

130 

Φαιίδη ζρνιηθό 

αζθαιείαο κε 

κεηαιιηθή ιεπίδα 13cm, 

δηάθνξα ρξώκαηα 

ςαιίδη  παηδηθό 

ειαζηηθή ιαβή 5' 13cm 

ΣΜΥ 60 0,45 € 27,00 € 

24% 6,48   33,48   

131 

Φαιίδη ζρνιηθό 

αζθαιείαο κε 

κεηαιιηθή ιεπίδα 17cm, 

δηάθνξα 

ρξώκαηα//ςαιίδη 

γξαθείνπ ειαζηηθή 

ιαβή 7' 17,5cm 

ΣΜΥ 60 0,86 € 51,60 € 

24% 12,38   63,98   

132 

Φαιίδη ζρνιηθό 

αζθαιείαο κε 

κεηαιιηθή ιεπίδα 20cm, 

δηάθνξα 

ρξώκαηα//ςαιίδη 

γξαθείνπ 8' 1/4 21cm 

ΣΜΥ 60 0,86 € 51,60 € 

24% 12,38   63,98   

133 

Άηιαο ράξηεο 

ζύγρξνλνο 

ΠΑΓΚΟΜΗΟ 

πνιηηηθόο γηα αλάξηεζε 

ζε ηνίρν (δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 50 x 70 

cm) 

ΣΜΥ 2 7,90 € 15,80 € 

24% 3,79   19,59   

134 

Άηιαο ράξηεο 

ζύγρξνλνο πνιηηηθόο 

ΔΤΡΧΠΖ γηα 

αλάξηεζε ζε ηνίρν 

ΣΜΥ 2 7,90 € 15,80 € 

24% 3,79   19,59   

135 

Τδξόγεηνο ζθαίξα 

πεξηζηξεθόκελε 

(δηάκεηξνο ηνπιάρηζηνλ 

14cm) 

ΣΜΥ 4 17,10 € 68,40 € 

24% 16,42   84,82   

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 1  -  ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ [CPV:301927000-8] 9649,98   2315,9952 

11965,975

2 
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ΣΜΗΜΑ 2  -  ΑΚΟΙ ΚΑΙ ΣΑΝΣΔ  [CPV:18930000-7] 

1 

Καζεηίλα ζρνιηθή 

εθεβηθή γηα αγόξηα, 

ηύπνπ βαξειάθη 

(ρξώκαηνο : όια) 

ΣΜΥ 150 1,40 € 210 24% 50,4 260,4 

2 

Σζάληα πιάηεο 

ζρνιηθή, αληξηθή, 

(3 ζέζεηο) κε 

εληζρπκέλε πιάηε 

θαη πάην, κε 

αλεμίηειεο θισζηέο 

ζε θεληήκαηα θαη 

γαδηά, από 

πνιπεζηεξηθό 

ύθαζκα εζσηεξηθό 

αδηαβξνρνπνηεκέλν

, ρξώκαηνο: καύξν, 

γθξη, κπιε, ραθί, 

(δηαζηάζεηο 

45x38x25 cm) 

ΣΜΥ 150 14,80 € 2220 24% 532,8 2752,8 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 2  -  ΑΚΟΙ ΚΑΙ ΣΑΝΣΔ  2430 0,48 583,2 3013,2 

ΣΜΗΜΑ 3 -  ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΟ ΥΑΡΣΙ [CPV:30197630-1] 

1 

Φσηναληηγξαθηθό 

ραξηί κεγέζνπο Α4 

80gr (ζπζθ. 500 

θύιισλ) 

ΣΜΥ 1000 2,60 € 2600 

24% 624,00   3.224,00   

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 3  -  ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΟ ΥΑΡΣΙ  2600   624,00   3.224,00 

ΣΜΗΜΑ 4 - ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ [CPV:22112000-8] 

1 

Διιελναξαβηθό 

Λεμηθό, Καληακάλη 

Άρκαλη 

ΣΜΥ 10 20,20 € 202 6% 12,12 214,12 

2 

Μάζε κόλνο ζνπ 

Αγγιηθά 

(Α1),Μαηζνύθαο 

Αξίζηαξρνο 

ΣΜΥ 10 21,90 € 219 6% 13,14 232,14 

3 

Μάζε κόλνο ζνπ 

Γεξκαληθά,Οξθαλν

ύ Γεξκαλία – 

πήιηα Υξπζάλζε 

ΣΜΥ 10 13,50 € 135 6% 8,1 143,1 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 4 - ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 556,00     33,36   589,36   

ΣΜΗΜΑ 5 -  ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ  [CPV:30237200-1] 
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1 

Απνζήθεπζε 

αξρείσλ USB 64 

GB, όια ηα 

ρξώκαηα κε 

εγγύεζε 

πξνκεζεπηή 2 εηώλ, 

ζπκβαηόηεηα κε 

όιεο ηηο ζπζθεπέο. 

ΣΜΥ 20 7,20 € 144 24% 34,56 178,56 

2 

Οπηηθνί δίζθνη CD-

R, ρσξεηηθόηεηαο 

700MB, κέγηζηε 

ηαρύηεηα εγγξαθήο 

52 - 25ηεκ 

ΣΜΥ 10 0,50 € 5 24% 1,2 6,2 

3 
Πνιύκπξηδν 5 

ζέζεσλ 
ΣΜΥ 20 17,20 € 344 24% 82,56 426,56 

4 

Πνληίθη αζύξκαην 

λα δηαζέηεη νπηηθό 

αηζζεηήξα πνπ 

πξνζθέξεη νκαιή 

θίλεζε ηνπ 

θέξζνξα θαη 

αζύξκαηε 

ζπλδεζηκόηεηα γηα 

κέγηζηε επειημία, 

καύξνπ ρξώκαηνο. 

ΣΜΥ 10 11,20 € 112 24% 26,88 138,88 

5 Πνληίθη ελζύξκαην  ΣΜΥ 10 8,20 € 82 24% 19,68 101,68 

6 
πζθεύή ηαζεξνύ 

ηειεθώλνπ  
ΣΜΥ 4 18,90 € 75,6 24% 18,144 93,744 

7 

Καιώδην 

ηειέθσλνπ κε 

έηνηκα θιηπο (15κ) 

ΣΜΥ 15 4,10 € 61,5 24% 14,76 76,26 

8 
Καιώδην δηθηύνπ  

15m 
ΣΜΥ 15 9,20 € 138 24% 33,12 171,12 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 5: ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ  
962,1   230,904 1193,004 

ΣΜΗΜΑ 6: ΜΔΛΑΝΙΑ - ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ [CPV:30192110-5] 

1 

Μειάληα γηα HP 

inkjet 

Πνιύκεράλεκα 

Officejet pro 6960 

(Μαύξν ρξώκα) 

ΣΜΥ 10 8,30 € 83 24% 19,92 102,92 

2 

Μειάληα γηα HP 

inkjet 

Πνιύκεράλεκα 

Officejet pro 6960 

θηηξηλν  ρξώκα) 

ΣΜΥ 5 10,50 € 52,5 24% 12,6 65,1 
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3 

Μειάληα γηα HP 

inkjet 

Πνιύκεράλεκα 

Officejet pro 6960 

(θόθθηλν ρξώκα) 

ΣΜΥ 5 10,50 € 52,5 24% 12,6 65,1 

4 

Μειάληα γηα HP 

inkjet 

Πνιύκεράλεκα 

Officejet pro 6960 

κπιέ  ρξώκα) 

ΣΜΥ 5 10,50 € 52,5 24% 12,6 65,1 

5 Toner OKI MB472 ΣΜΥ 40 83,00 € 3320 24% 796,8 4116,8 

6 
ΟΚΗ MB 471 drum 

Orizinal 
ΣΜΥ 20 110,50 € 2210 24% 530,4 2740,4 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 6: ΜΔΛΑΝΙΑ - ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ 

ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ  5.770,50     1.384,92   7.155,42   

ΣΜΗΜΑ 7 - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ [CPV:37524100-8] 

1 Air Hockey ΣΜΥ 5 10 € 50 0,24 12 62 

2 Dixit ΣΜΥ 3 15,20 € 45,6 0,24 10,944 56,544 

3 Domino ΣΜΥ 5 12,80 € 64 0,24 15,36 79,36 

4 Ludo ΣΜΥ 4 10,00 € 40 0,24 9,6 49,6 

5 Monopoly ΣΜΥ 2 10,00 € 20 0,24 4,8 24,8 

6 Tδέλγθα ΣΜΥ 4 12 € 48 0,24 11,52 59,52 

7 Uno ΣΜΥ 6 7,60 € 45,6 0,24 10,944 56,544 

8 Καξαόθε ΣΜΥ 2 60 € 120 0,24 28,8 148,8 

9 Κύβνο ηνπ Ρνύκπηθ ΣΜΥ 20 6,30 € 126 0,24 30,24 156,24 

10 Μάληεςε πνηνο;  ΣΜΥ 4 17,50 € 70 0,24 16,8 86,8 

11 
Παδι (500 – 1000 

θνκκάηηα) 
ΣΜΥ 45 14,30 € 643,5 0,24 154,44 797,94 

12 θάθη ΣΜΥ 12 15,20 € 182,4 0,24 43,776 226,176 

13 θξακπι ΣΜΥ 10 17,10 € 171 0,24 41,04 212,04 

14 Σάβιη  ΣΜΥ 12 14,20 € 170,4 0,24 40,896 211,296 

15 Σξάπνπια ΣΜΥ 40 1,00 € 40 0,24 9,6 49,6 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 7: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ 1836,5   440,76 2277,26 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ/ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
 
Α. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 
Πλα τα προσ προμικεια είδθ κα φζρουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ εξειδικεφονται ςτο ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του Ραραρτιματοσ Ι. 
Ειδικά Τεχνικζσ Ρεριγραφζσ για τα Τμιματα τα οποία δεν γίνεται αναφορά λεπτομερισ ςτο ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του Ραραρτιματοσ I: 
 
ΣΜΗΜΑ 3: Εκτυπωτικό Χαρτί  

1 
Φωτοαντιγραφικό χαρτί μεγζκουσ Α4 80gr (ςυςκ. 500 
φφλλων) 

Χαρτί 80 γραμμαρίων για τθν 

παραγωγι κακθμερινϊν 

εκτυπϊςεων με εξαιρετικι 

ποιότθτα, κατάλλθλο για όλουσ τουσ 

τφπουσ μαχανθμάτων laser και 

inkjet, κακϊσ και για 

φωτοαντιγραφικά μθχανιματα και 

fax. Διακρίνεται για τθν λευκότθτα 

του ςτα 160 CIE, με πάχοσ 106 

microns και με 93% αδιαφάνεια. 1 

δεςμίδα των 500 φφλλων. 
 

 
ΣΜΗΜΑ 4: ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1 Ελλθνοαραβικό Λεξικό, Κανταμάνι Άχμαντ 

Λεξικό  Ελληνοαράβικο με προφορά όλων 
των λημμάτων ελληνικήσ και αραβικήσ 
γλώςςασ, αριθμόσ ςελίδων 1024, διατάςεισ 
14χ10 

2 
Μάκε μόνοσ ςου Αγγλικά (Α1),Ματςοφκασ 
Αρίςταρχοσ 

Αρικμόσ Σελίδων: 548 

Εξϊφυλλο: Σκλθρό  

Διαςτάςεισ: 25x18 

Γλϊςςα Γραφισ: ελλθνικά~αγγλικά 

Ζτοσ Ζκδοςθσ: 2005 

  

3 
Μάκε μόνοσ ςου Γερμανικά,Ορφανοφ 
Γερμανία – Σπιλια Χρυςάνκθ 

Αρικμόσ Σελίδων: 344 

Εξϊφυλλο: Σκλθρό 

Διάςταςθ: 17 x 24 εκ 

BARCODE: 9789608458218 

ISBN: 978-960-8458-21-8 
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ΣΜΗΜΑ 5: ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

1 Αποκικευςθ αρχείων USB 64 GB, όλα τα 

χρϊματα με εγγφθςθ προμθκευτι 2 ετϊν, 

ςυμβατότθτα με όλεσ τισ ςυςκευζσ. 

Ρρακτικό καπάκι που προςτατεφει το USB. 
Συμβατό με τισ προδιαγραφζσ του  USB 3. 01, 
Συμβατό με παλαιότερεσ  USB 2. 0 κφρεσ 

2 Οπτικοί δίςκοι CD-R, χωρθτικότθτασ 700MB, 
μζγιςτθ ταχφτθτα εγγραφισ 52  

Συμβατά με τα περιςςότερα players και Drives 
των PC & Mac, κατάλλθλα για Αποκικευςθ 
αντιγράφι, δθμιουργία back-up αρχείων  CD-R  
700 MB 52x . 

 

3 Ρολφμπριηο 5 κζςεων Ρολφπριηο λευκό με διακόπτθ τφπου πρίηασ 
ςοφκο για παράλλθλεσ ςυνδζςεισ θλεκτρικϊν 
ςυςκευϊν, με καλϊδιο 1m. 

 
 

4 Ροντίκι αςφρματο να διακζτει οπτικό 
αιςκθτιρα που προςφζρει ομαλι κίνθςθ του 
κζρςορα και αςφρματθ ςυνδεςιμότθτα για 
μζγιςτθ ευελιξία, μαφρου χρϊματοσ. 

Τφποσ λειτουργίασ: Αςφρματο 
Αρικμόσ Ρλικτρων: 3 
οδζλα Ρλοιγθςθσ: Διακζτει 
Τφποσ Μπαταρίασ: AAA 
Χρϊμα: Μαφρο 
Βάροσ ςε gr: 58 

5 Ροντίκι ενςφρματο  Ανάλυςθ Κίνθςθσ (DPI): ζωσ 1000 dpi 

Τφποσ Αιςκθτιρα: Οπτικι 

Σφνδεςθ: Ενςφρματο - USB 

Ρλικτρα: 3 

 

6 Συςκευι Στακεροφ τθλεφϊνου  Επιτραπζηιο τθλζφωνο με LCD οκόνθ, 50 
μνιμεσ, αναγνϊριςθσ καλοφντοσ & κλείδωμα 
πλθκτρολογίου. 
 
 

7 Καλϊδιο τθλζφωνου με ζτοιμα κλιπσ (15μ) καλϊδιο τθλεφϊνου ζτοιμο Κλιπσ, αρς-αρς 
Λευκό μικοσ 15 μζτρα 
 

8 Καλϊδιο δικτφου  15m Καλϊδιο μεταφοράσ δεδομζνων UTP 
C6 μικουσ 15 μζτρων για δικτφωςθ 
περιφερειακϊν, ςτακερϊν και φορθτϊν 
υπολογιςτϊν μζςω switch. 

 
 
 
ΣΜΗΜΑ 6: ΜΕΛΑΝΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΡΩΤΩΝ 

1 
Μελάνια για HP inkjet για  Ρολφμθχάνθμα 
Officejet pro 6960 (Μαφρο χρϊμα) 

Κατάλλθλο inkjet για  Ρολφμθχάνθμα 
Officejet pro 6960 Χρϊμα: μαφρο  Τφποσ 
Αναλωςίμου: Ink. Εκτιμϊμενοσ Αρικμόσ 
Σελίδων Εκτφπωςθσ: 165.  

20PROC006883914 2020-06-18



Σ ε λ ί δ α  | 60 
 

  

 

2 
Μελάνια για HP inkjet για Ρολυμθχάνθμα 
Officejet pro 6960 κιτρινο  χρϊμα) 

Κατάλλθλο inkjet για  Ρολφμθχάνθμα 
Officejet pro 6960 Χρϊμα: κίτρινο   Τφποσ 
Αναλωςίμου: Ink. Εκτιμϊμενοσ   Απόδοςθ 
ςελίδων (ζγχρωμων): 200 ςελίδεσ. 
Ψεκαςμόσ/Σταγόνα μελάνθσ: 3,25 pl, 6,8 pl. 
 

3 
Μελάνια για HP inkjet για Ρολφμθχάνθμα 
Officejet pro 6960 (κόκκινο χρϊμα) 

Κατάλλθλο inkjet για  Ρολφμθχάνθμα 
Officejet pro 6960 Χρϊμα: κόκκινο    Τφποσ 
Αναλωςίμου: Ink. Εκτιμϊμενοσ   Απόδοςθ 
ςελίδων (ζγχρωμων): 200 ςελίδεσ. 
Ψεκαςμόσ/Σταγόνα μελάνθσ: 3,25 pl, 6,8 pl. 
 

4 
Μελάνια για HP inkjet για  Ρολφμθχάνθμα 
Officejet pro 6960 μπλζ  χρϊμα) 

Κατάλλθλο inkjet για  Ρολφμθχάνθμα 
Officejet pro 6960 Χρϊμα: Κόκκινο    Τφποσ 
Αναλωςίμου: Ink. Εκτιμϊμενοσ   Απόδοςθ 
ςελίδων (ζγχρωμων): 200 ςελίδεσ. 
Ψεκαςμόσ/Σταγόνα μελάνθσ: 3,25 pl, 6,8 pl. 
 

5 Toner OKI MB472 

Γνιςιο TONER OKI, χρϊματοσ μαφρου, με 
χωρθτικότθτα 7000 ςελίδων Υπολογιςμζνα με 
5% επικάλυψθ ςε χαρτί Α4,  

 

6 ΟΚΙ MB 471 drum Orizinal 
Γνιςιο Drum Oki, Μζγιςτοσ αρικμόσ 
ςελίδων: Μαφρο - 25.000 ςελίδεσ. 
(Υπολογιςμζνα με 5% επικάλυψθ ςε χαρτί Α4) 

 
ΣΜΗΜΑ 7: ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ 

1 Air Hockey 
Hockey Ξφλινο Ice Hockey Table. Διαςτάςεισ 
προϊόντοσ: 59,8 x 34 x 13 εκ. 
 

2 Dixit 
Επιτραπζηιο οικογενειακό παιχνίδι, είδοσ: 
επιδεξιότθτα, παίχτεσ 3-6,  

3 Domino 
παιχνίδι με ξύλινα πλακάκια ςε ςυςκευαςία 
που επιτρζπει να το μεταφζρετε εφκολα 

4 Ludo 

Επιτραπζηιο παιχνίδι το οποίο περιλαμβάνει 1 
Ξφλινο ταμπλό 
16 πιόνια ςε 4 χρϊματα 
Δφο ηάρια 
 

5 Monopoly 

Επιτραπζηιο παιχνίδι αγοραπωλθςίασ 
ιδιοκτθςιϊν, το οποίο περιλαμβάνει  ταμπλό, 
8 πιόνια, 28 κάρτεσ ιδιοκτθςίασ, 32 κάρτεσ, 2 
ηάρια, 32 ςπίτια, 12 ξενοδοχεία, χριματα και 
οδθγίεσ  

6 Tηζνγκα Ραιχνίδι επιδεξιότθτασ με ξφλινα τουβλάκια 

7 Uno 
Οικογενειακό παιχνίδι με κάρτεσ από 2-10 
παίκτεσ  
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8 Καραόκε Θχείο με λειτουργία καραόκε  

9 Κφβοσ του οφμπικ 
Ξφλινοσ  Χρωματιςτόσ Κφβοσ 
Ακόνιςε το   - Mεγεκοσ : 5εκ. 
 

10 Μάντεψε ποιοσ;  
Κατάλλθλο για 2 παίκτεσ, τφποσ οικογενειακό, 
διαςτάςεισ ςυςκευαςίασ  
4.1x30.5x26.7 cm 

11 Ραηλ (500 – 1000 κομμάτια) Ραηλ με κλαςικά κζματα – εικόνεσ  

12 Σκάκι 
Ξφλινο ςκάκι με πιόνια – φιγοφρεσ, διάςταςθσ 
50χ26 

13 Σκραμπλ Ραιχνίδι λζξεων, με  

14 Τάβλι  Ξφλινο τάβλι με πιόνια, διάςταςθσ 50χ26 

15 Τράπουλα 

100% πλαςτικι, Διαςτάςεισ: 9,1 x 6,5 x 2cm, 
Βάροσ: 0,15kg 

 

 

 
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Θ μεταφορά των προσ προμικεια ειδϊν ςτθ Δομι, κα γίνεται με δαπάνεσ και μεταφορικά μζςα του 

Ρρομθκευτι τμθματικά και ςτθν ποςότθτα που παραγγζλνει θ Δομι , εντόσ πζντε(5) εργάςιμων θμερϊν 

από τθν επομζνθ τθσ αντίςτοιχθσ παραγγελίασ. 

2. Ο Ρρομθκευτισ πρζπει να δθλϊςει αρικμό τθλεφϊνου, φαξ ι/και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ  

ταχυδρομείου, ςτα οποία κα ςτζλνονται τα αιτιματα  εγγράφωσ για τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ. 

3. Ο Ρρομθκευτισ κα ζχει τθν ποιοτικι – ποςοτικι ευκφνθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ των 

προσ προμικεια ειδϊν ςτθν  Δομι και ζχει τθν υποχρζωςθ να αντικακιςτά άμεςα και με δικά του ζξοδα 

κάκε ποςότθτα που δεν ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ. Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά μζχρι τθ 

λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ Δομισ εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από 

τθν ειδοποίθςι του με κάκε νόμιμο μζςο. 

4. Θ μεταφορά των προσ προμικεια ειδϊν ςτθ Δομι κα γίνεται με δαπάνεσ και μεταφορικά μζςα του 

Ρρομθκευτι ςτθν Δομι και ςτθν ποςότθτα που παραγγζλνει θ Δομι. Είναι ςτθν αποκλειςτικι ευκφνθ του 

Ρρομθκευτι να τθροφνται όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα αςφαλείασ κατά τθν παράδοςθ των προσ 

προμικεια ειδϊν προσ αποφυγι ατυχθμάτων και φκοράσ ι αλλοίωςθσ των ειδϊν τθσ προμικειασ. Θ 

διακίνθςθ και θ παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

5. Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των εκάςτοτε παραδιδόμενων ποςοτιτων των προσ προμικεια 

ειδϊν κα γίνεται από τριμελι επιτροπι τθσ Δομισ κατά τθν θμζρα και ϊρα παράδοςθσ. Στο αντικείμενο 

των εκάςτοτε τριμελϊν επιτροπϊν παραλαβισ ςυμπεριλαμβάνονται: 

5.1. Ζλεγχοσ τθσ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ από τον Ρρομθκευτι: Να παραδίδεται θ 

παραγγελκείςα ποςότθτα ςτο  κτίριο το αργότερο εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν, φςτερα από τθν 

παραγγελία τθσ Δομισ. Θ παράδοςθ τθσ παραγγελκείςασ ποςότθτασ κα διενεργείται ςε εργάςιμθ ϊρα, 

που κα κακορίηεται από τθν Δομι. 

5.2. Σφνταξθ αντιςτοίχου πρακτικοφ παραλαβισ 

6. Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ εφαρμόηονται αναλογικά οι ιςχφουςεσ διατάξεισ 

και τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/2016. 

7. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 

προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
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8. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 

απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 

τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

9. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν άνω προκεςμία το «Διεκνζσ 

Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» δικαιοφται να προμθκευκεί τθν αντίςτοιχθ ποςότθτα από τθν 

ελεφκερθ αγορά για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ, θ δε επιπλζον διαφορά τιμισ και κάκε άλλθ 

πρόςκετθ δαπάνθ βαρφνει τον Ανάδοχο και αναηθτείται ςφμφωνα με το νόμο. 

10. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 

του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

11. Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που τυχόν 

κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί. 

12. Η κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα αρχι κα γίνεται ςτθν ταχυδρομικι ι/και ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ, που δθλϊνει ο Ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του. 
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Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΣΔΤΓ 

 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο/αλαζέηνληα θνξέα: 

-Ολνκαζία: «Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε» 

-Κσδηθόο αλαζέηνπζαο αξρήο/αλαζέηνληα θνξέα ΚΖΜΓΖ:ΥΥΥΥΥΥ 

-Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε/Πόιε/Σαρ.Κώδηθόο: 28
εο

 Οθησβξίνπ 9 (ηνά Οξθέα), Ησάλληλα, 

45332 

Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Παλαθνύιηαο Κσλζηαληίλνο, Παππά Λακπξίλα 

Σειέθσλν: 26510-68532 

Ζι. Σαρπδξνκείν: icsdeu@gmail.com 

Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν: www.icsd.gr 

Β. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο  

-Σίηινο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

Σν «Γηεζλέο Κέληξν γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε» πξνθεξύζζεη πλνπηηθό Γηαγσληζκό γηα ηε 

Πξνκήζεηα δηαθόξσλ Δηδώλ γξαθηθήο ύιεο, ζάθσλ θαη ηζαληώλ, εθηππσηηθό ραξηί, 

βηβιία δηδαζθαιίαο, εμαξηήκαηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, κειάληα εθηππσηώλ, 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα γηα ηε «Γνκή Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ζην Γξαηθνρώξη 

Ζγνπκελίηζαο»  κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά (βάζεη ηηκήο) γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ αλά ΣΜΖΜΑ ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε δηαθόξσλ Δηδώλ γξαθηθήο ύιεο, ζάθσλ θαη ηζαληώλ, 

εθηππσηηθό ραξηί, βηβιία δηδαζθαιίαο, εμαξηήκαηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, κειάληα 

εθηππσηώλ, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζρεηηθνύ CPV:  

1)Γξαθηθή Ύιε: 301927000-8 

2)άθνη θαη Σζάληεο:18930000-7 

3)Δθηππσηηθό Υαξηί:30197630-1 

4)Βηβιία Γηδαζθαιίαο:22112000-8 

5)Δμάξηεκαηα Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ:30237200-1 

6)Μειάληα Δθηππσηώλ:30192110-5 

7)Δθπαηδεπηηθά Παηρλίδηα:37524100-8 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [ ] 

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ): Δάλ 

δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρώξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθό αξηζκό ηαπηνπνίεζεο,

 εθόζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη 

[ ] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνηii : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν 

(δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) 

(εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, κηθξή 

ή κεζαία επηρείξεζε ; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/ Μεηξών 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδύλακν πηζηνπνηεηηθό (π.ρ. βάζεη εζληθνύ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[ ] Ναη [ ] Όρη [ ] Άλεπ 

αληηθεηκέλνπ 
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Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνύζαο ελόηεηαο, ζηελ ελόηεηα Β θαη, όπνπ 

απαηηείηαη, ζηελ ελόηεηα Γ ηνπ παξόληνο 

κέξνπο, ζπκπιεξώζηε ην κέξνο V θαηά 

πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξώζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI. α) 

Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιόγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό αξηζκό 

εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη όια ηα 

απαηηνύκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

 

 

α) [……] 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

δ) [  ] Ναη [  ] Όρη 

Δάλ όρη: 

 Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο  πνπ  ιείπνπλ  ζην  κέξνο IV, 

ελόηεηεο   Α,   Β,   Γ,  ή  Γ  θαηά  πεξίπησζε 

ε) [  ] Ναη [  ] Όρη 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θόξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη  

απεπζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε εζληθή  

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο  

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ;  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη  

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο από θνηλνύ κε 

άιινπο ; 

[  ] Ναη [  ] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΔΥΓ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη:  
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α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα α) [……] 

ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία  

(επηθεθαιήο, ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα  

θαζήθνληα …):  

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο β) [……] 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζηε  

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:  

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο γ) [……] 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.  

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[  ] 
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Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

 

 

Εθπξνζώπεζε, 

εάλ ππάξρεη: 

Απάληεζε: 

Ολνκαηεπώλπκν ζπλνδεπόκελν από ηελ 

εκεξνκελία θαη ηνλ ηόπν γέλλεζεο εθόζνλ 

απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …): 

[……] 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ 

 

 Σηήξημε: Απάληεζε:  

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλόηεηεο άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη 

ζηα (ηπρόλ) θξηηήξηα θαη θαλόλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ; 

[   ]Ναη [   ]Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΔΥΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 

ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 

απηώλ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 

ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 

Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV 

θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο 
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(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα) 

Εάν  θ  ανακζτουςα  αρχι  ι  ο  ανακζτων  φορζασ  ηθτοφν  ρθτϊσ  αυτζσ  τισ  πλθροφορίεσ (κατ' 
 εφαρμογι του  άρκρου 131  παρ.  5 ι εφόςον  ο προςφζρων / υποψιφιοσ  οικονομικόσ φορζασ 
 προτίκεται  να  ανακζςει  ςε  τρίτουσ  υπό  μορφι  υπεργολαβίασ  τμιμα  τθσ  ςφμβαςθσ  που 
 υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 
 παρ.   6   και   7,   επιπλζον   των   πλθροφοριϊν   που   προβλζπονται   ςτθν   παροφςα   ενότθτα, 
 παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 
 Β  του  παρόντοσ  μζρουσ  και  ςφμφωνα  με  το  μζροσ  ΙΙΙ  για  κάκε  υπεργολάβο  (ι  κατθγορία 
 υπεργολάβων).  

 

 

Υπεξγνιαβηθή 

αλάζεζε : 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζύκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[   ]Ναη [   ]Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλόκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηό ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ: 

[…] 
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Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ · 

2. δωροδοκία 

3. απάτθ 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

 Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

 

 

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πνηληθέο θαηαδίθεο: 

Απάληεζε:  

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ 

ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ 

από ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε νπνία έρεη 

εθδνζεί πξηλ από πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρύεη; 

[   ] Ναη [   ] Όρη 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 
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Δάλ λαη, αλαθέξεηε : 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απόθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή 

ηνπο ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη 

θαηαδηθαζηεί  

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[ ], ζεκείν-(-α): [ ], 

ιόγνο(-νη):[ ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

[……] θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [ ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή επαθξηβή 

ζηνηρεία εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, 

ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 

πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ 

απνθιεηζκνύ («απηνθάζαξζε») ; 

[   ] Ναη [   ] Όρη 

 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 

Πιεξωκή θόξωλ ή 

εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο 

έρεη εθπιεξώζεη όιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ 

αθνξά ηελ πιεξσκή 

θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο 

αζθάιηζεοiv, ζηελ 

Διιάδα θαη ζηε ρώξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρόλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[   ] Ναη [   ] Όρη 

 

Δάλ όρη 

αλαθέξεηε: 

α) Υώξα ή θξάηνο κέινο 

γηα ην νπνίν πξόθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό 

ΦΟΡΟΙ ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 
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πνζό; 

γ)Πσο δηαπηζηώζεθε

 ε αζέηεζε

 ησλ 

ππνρξεώζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο απόθαζεο; 

- Ζ ελ ιόγσ απόθαζε 

είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ 

εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απόθαζεο 

- ε πεξίπησζε 

θαηαδηθαζηηθήο 

απόθαζεο, εθόζνλ 

νξίδεηαη απεπζείαο ζε 

απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ: 

2) Με άιια κέζα; 

Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο 

έρεη εθπιεξώζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο 

θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλόκελσλ 

θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή 

ησλ πξνζηίκσλ, είηε 

ππαγόκελνο ζε 

δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό 

γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;v 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [  ] Ναη [  ] Όρη 

-[  ] Ναη [  ] Όρη 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [   ] Ναη [   ] Όρη Δάλ 

λαη, λα 

αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο [……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [   ] Ναη [   ] Όρη 

-[   ] Ναη [   ] Όρη 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [   ] Ναη [  ] Όρη Δάλ λαη, 

λα 

αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο [……] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε 

όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): vi [……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόληωλ ή  

Επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη 

ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπvii; 

[   ] Ναη [   ] Όρη 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ ιόγνπ 

απνθιεηζκνύ («απηνθάζαξζε»); [] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: [… ................ ] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο 

θαηαζηάζεηοviii : 

α) πηώρεπζε, ή 

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή γ) εηδηθή 

εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από 

εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, ή 

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή 

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηόζν ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, ζα 

δύλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε, 

ιακβαλόκελεο ππόςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά 

κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ηνπ ιεηηνπξγίαο ππό απηέο απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηοix 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[   ] Ναη [   ] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

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

-

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθόο

 θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκαx; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[   ] Ναη [   ] Όρη 

 

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

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[    ] Ναη  [    ] 

Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 

ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ, ιόγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[   ] Ναη [   ] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηόλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξόπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεοxi; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[   ] Ναη [   ] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηαxii θαηά 

ηελ εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην 

πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο, πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνύκελεο 

ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο , απνδεκηώζεηο 

ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[   ] Ναη [   ] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

 [……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα 

επηβεβαηώζεη όηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ 

δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνύληαη από ηελ  αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα 

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη 

εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδώο 

ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ 

απνθιεηζκό, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

[    ] Ναη [   ] 

Όρη 
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Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπληρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτην περίπτωςη που η αναθζτουςα 

αρχή ή ο αναθζτων φορζασ ζχει δηλώςει ςτη ςχετική διακήρυξη ή ςτην πρόςκληςη ή ςτα ζγγραφα τησ 

ςφμβαςησ που αναφζρονται ςτην διακήρυξη, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπληρώςει μόνο την 

Ενότητα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπληρώςει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μζρουσ 

ΙV: 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πληροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτήρια επιλογήσ 
ζχουν προςδιοριςτεί από την αναθζτουςα αρχή ή τον αναθζτοντα φορζα ςτη ςχετική διακήρυξη ή ςτην 
πρόςκληςη ή ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ που αναφζρονται ςτην διακήρυξη. 

 Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελόηεηα α ή ελόηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξόληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

 

 

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ 

θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί όια ηα απαηηνύκελα 

θξηηήξηα επηινγήο; 

[   ] Ναη [   ] Όρη 

 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

 

 

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα 

πνπ ηεξνύληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxiii; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Β: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1) α) ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ηα αθόινπζα κέζα θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο 

 

1………………………………… 

2………………………………… 

3……………………………….. 

β) ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο, πνπ ζπλεξγάδεηαη ; 

Δάλ όρη , εμεγείζηε ηνπο ιόγνπο : 

 

[   ] Ναη [    ] Όρη 

 

…………………… 

2) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαοxiv ην αθόινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζύκβαζεο: 

[....……] 

3) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : Ο 

νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνύκελα

 δείγκαηα, πεξηγξαθέο  ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντόλησλ πνπ ζα πξνκεζεύζεη, 

ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεύνληαη από 

πηζηνπνηεηηθά γλεζηόηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη 

πεξαηηέξσ όηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα 

πηζηνπνηεηηθά γλεζηόηεηαο. 

 Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[  ] Ναη [   ] Όρη 

 

 

 

 

 

[   ] Ναη [   ] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Μέξνο ΙV: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV 

αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ 

δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxv, εθηόο εάλ : 

 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxvi. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα «Γηεζλέο Κέληξν γηα 

ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε» λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη 

ζην Τππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Υπεύζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Σπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ  κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα δηαθόξσλ Δηδώλ γξαθηθήο ύιεο, ζάθσλ θαη ηζαληώλ, εθηππσηηθό ραξηί, βηβιία 

δηδαζθαιίαο, εμαξηήκαηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, κειάληα εθηππσηώλ, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα» 

 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο …………………………………………………… 

 

 

 

Υπνγξαθή …………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  IV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 
ΠΡΟ 

ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ο  ππνγξαθόκελνο ……….………………………………………………………………αθνύ έιαβα γλώζε 

ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ κε αξηζ. Γηαθήξπμεο 6/2020 γηα ηελ Πξνκήζεηα δηαθόξσλ Δηδώλ γξαθηθήο 

ύιεο, ζάθσλ θαη ηζαληώλ, εθηππσηηθό ραξηί, βηβιία δηδαζθαιίαο, εμαξηήκαηα ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ, κειάληα εθηππσηώλ, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γνκήο Φηινμελίαο 

Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ζην Γξαηθνρώξη Ζγνπκελίηζαο  (CPV: Γξαθηθή Ύιε: 301927000-8, άθνη θαη 

Σζάληεο:18930000-7, Δθηππσηηθό Υαξηί:30197630-1, Βηβιία Γηδαζθαιίαο:22112000-8, Δμάξηεκαηα 

Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ:30237200-1, Μειάληα Δθηππσηώλ:30192110-5,Δθπαηδεπηηθά 

Παηρλίδηα:37524100-8) ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα, πξνζθέξσ γηα ηελ αλάιεςε ηεο 

πξνκήζεηαο ηηο παξαθάησ ηηκέο : 

Α/Α ΔΗΓΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝ

Δ 

ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΑΞΗΑ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΦΠΑ ΑΞΗΑ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΞΗΑ ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΣΜΗΜΑ 1  -  ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ [CPV:301927000-8] 

1 Mouse pad κε gel ΣΜΥ 10 
  24%   

2 

Αληαιιαθηηθά 

ζπξξαπηηθνύ Νν 10 

(1000ηκρ)ROMA 

ΣΜΥ 100   
24%   

3 

Αληαιιαθηηθά 

ζπξξαπηηθνύ Νν 126 

(24/6) (1000ηκρ)Roma 

No 126 

ΣΜΥ 100   

24%   

4 
Απνζπξξαπηηθό 

ηαλάιηα  κεηαιιηθή 
ΣΜΥ 20   

24%   

5 

Απηνθόιιεηεο εηηθέηεο 

εθηύπσζεο ιεπθέο Α4 

δηαζηάζεσλ 

210x297mm 

(ηνπιάρηζηνλ 100 

θύιια αλά ζπζθεπαζία) 

ΣΜΥ 50   

24%   

6 

Απηνθόιιεηεο εηηθέηεο 

εθηύπσζεο ιεπθέο Α4, 

δηαζηάζεσλ 192x 

61mm (ηνπιάρηζηνλ 

100 θύιια αλά 

ζπζθεπαζία) 

ΣΜΥ 50   

24%   

7 

Βάζε γηα ζεινηέηπ 

13,5x5x8,5 cm , 

πιαζηηθή, κε κεηαιιηθό 

θόθηε ζηελ άθξε βαξηά 

ΣΜΥ 20   

24%   

8 

Βηβιίν  , Α4, 

100Φ,Ρηγέ  ζθιεξόδεην 

(πκβάλησλ, 

επηζθέςεσλ θαη  

Γηδαρζείζαο  ύιεο ) 

ΣΜΥ 5   

24%   
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9 

Γεσκεηξηθά όξγαλα 30 

cm (1 ράξαθα, 2 

ηξίγσλα θαη 1 

κνηξνγλσκόλην)ΔΣ 

30cm αζζνξηί δηάθαλα 

ΣΜΥ 60   

24%   

10 
Γόκα (πεξίπνπ 20*65 

mm) 
ΣΜΥ 120   

24%   

11 

Γειηία Δηζαγσγήο θαη 

Πξσηόθνιιν 

Παξαιαβήο  Γηπιόηππν 

κε Δπσλπκία 

νξγαληζκνύ θαη 

επσλπκία ηεο θάζε 

δνκήο   50 ζειίδσλ ην 

θάζε δειηίν κε Άζπξε 

θαη Κίηξηλε ζειίδα,  

αζπξόκαπξα γξάκκαηα 

θαη δηαζηάζεσλ Α4. 

ΣΜΥ 5   

24%   

12 

Γειηίν Αίηεζεο 

ρνξήγεζεο αλαισζίκνπ 

πιηθνύ.Σξηπιόηππν κε 

Δπσλπκία νξγαληζκνύ 

θαη επσλπκία ηεο θάζε 

δνκήο,  50 ζειίδσλ ην 

θάζε δειηίν, κε Άζπξε, 

Ρνδ  θαη Κίηξηλε 

ζειίδα,  αζπξόκαπξα 

γξάκκαηα θαη 

δηαζηάζεσλ 23x14.5 εθ. 

ΣΜΥ 5   

24%   

13 

Γηαβήηεο ζρνιηθόο 

γεσκεηξίαο κηθξνύ 

κεγέζνπο κε κνιύβη 

ΣΜΥ 60   

24%   

14 

Γηαθνξεπηήο γξαθείνπ 

κε ηθαλόηεηα 

ηξππήκαηνο 80 θύιισλ 

κεηαιιηθό 6.0mm 100Φ 

ΣΜΥ 10   

24%   

15 

Γηαθνξεπηήο κε 

ηθαλόηεηα ηξππήκαηνο 

20 θύιισλ κεηαιιηθό 

6.0mm 25Φ 

ΣΜΥ 20   

24%   

16 

Γηαθαλείο κεκβξάλεο 

Α4 ειάρηζηνπ πάρνπο 

0.06mm, αλνηθηέο κόλν 

από ηελ πάλσ πιεπξά 

(Π), εληζρπκέλεο κε 

νπέο αξηζηεξά ώζηε λα 

πξνζαξκόδνληαη ζε 

θάζε ηύπν ληνζηέ ή 

θιαζέξ θαη 

θιείζηκν(ζπζθεπαζίεο 

ησλ 100 ηκρ) 

ΣΜΥ 200   

24%   

17 

Γηαρσξηζηηθά πιαζηηθά 

γηα θιαζέξ κε 

αιθάβεην Α4 Α-Χ 20Φ. 

ΣΜΥ 60   
24%   

18 

Γηαρσξηζηηθά πιαζηηθά 

γηα θιαζέξ ζε δηάθνξα 

ρξώκαηα Α4 (ζπζθ. ησλ 

10ηκρ) 

ΣΜΥ 60   

24%   
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19 

Γηαρσξηζηηθά ράξηηλα 

ζε δηάθνξα ρξώκαηα 

Α4 (ζπζθ. ησλ 10ηκρ) 

ΣΜΥ 80   
24%   

20 

Γηνξζσηηθή κπιάλγθν  - 

ηαηλία (δηαζηάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ 8m*5mm) 

ΣΜΥ 300   

24%   

21 
Γηνξζσηηθό πγξό 

ηνπιάρηζηνλ 20ml 
ΣΜΥ 300   

24%   

22 

Δπξεηήξην ηειεθώλνπ 

κεζαίν κέγεζνο 

πιαζηηθό ζπηξάι 

11.5x20cm 24Φ 

ΣΜΥ 5   

24%   

23 

Εειαηίλα γηα καζεηηθέο 

ηαπηόηεηεο   - πάζν 

(κεγέζνπο 8,5x13cm) 

ΣΜΥ 120   

24%   

24 Εεινηέηπ άζπξν ΣΜΥ 60   24%   

25 Εεινηέηπ δηαθαλέο ΣΜΥ 60   24%   

26 

Ζκεξνιόγην κεληαίν 

(Πιάλν) γξαθείνπ έηνπο 

2020-2021 (κεγέζνπο 

35cm x 50cm) 

ΣΜΥ 20   

24%   

27 
Ζκεξνιόγην ηνίρνπ 

έηνπο 2020-2021 
ΣΜΥ 20   

24%   

28 

Θήθε γηα θύβνπο 

ζεκεηώζεσλ (κεηαιιηθό 

ζπξκάηηλν) θελόο 

9.5x9.5x8cm 

ΣΜΥ 50   

24%   

29 

Θήθε γηα ζπλδεηήξεο 

κε καγλήηε (δηαζηάζεηο 

πεξίπνπ 5*6*8cm) 

ΣΜΥ 20   
24%   

30 

Θήθε ράξηηλε κεγέζνπο 

Α4 γηα νξγάλσζε θαη 

απνζήθεπζε αξρείσλ, 

αλνηρηή επάλσ 

ΣΜΥ 20   

24%   

31 

Καιάζη απνξξηκκάησλ 

γξαθείνπ (κεηαιιηθό 

ζπξκάηηλν) 

29,5x24x34,3cm 

ΣΜΥ 10   

24%   

32 Κάξηεο καζεηηθέο ΣΜΥ 120   24%   

33 

Κάξηεο Μειώλ , ρνληξό 

ραξηόλη γπαιηζηεξό , κε 

επσλπκία ηνπ 

νξγαληζκνύ 11,5*7 εθ 

ΣΜΥ 120   

24%   

34 

Κιαζέξ από ζθιεξό 

ραξηόλη κε πιαζηηθή 

επέλδπζε θαη 

ζηξνγγπιό κεηαιιηθό 

θξίθν ζηε ξάρε ηνπ, 

ηύπνπ 8/32 (δηάθνξα 

ρξώκαηα) 

ΣΜΥ 300   

24%   

35 

Κιαζέξ από ζθιεξό 

ραξηόλη κε πιαζηηθή 

επέλδπζε θαη 

ζηξνγγπιό κεηαιιηθό 

θξίθν ζηε ξάρε ηνπ, 

ηύπνπ 4/32 (δηάθνξα 

ρξώκαηα) 

ΣΜΥ 300   

24%   
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36 
Κόιια stick γηα ραξηί 

20gr 
ΣΜΥ 60   

24%   

37 
Κόιια stick γηα ραξηί 8-

10gr 
ΣΜΥ 60   

24%   

38 

Κόιια πιαζηειίλεο γηα 

πόζηεξ, ηύπνπ blue tack 

ή patafix 50gr 

ΣΜΥ 30   

24%   

39 

Κόιια ξεπζηή ηύπνπ 

ΑΣΛΑΚΟΛ (ζπζθ 

100γξ) 

ΣΜΥ 60   
24%   

40 
Κόιια ξεπζηή ηύπνπ 

Αηιαθόι (ζπζθ. 1 kl) 
ΣΜΥ 60   

24%   

41 

Κόιια ραξηί ηύπνπ 

schoeller-ζέιεξ καη 

150gr 29.7 x 42 cm 

ΣΜΥ 60   
24%   

42 

Κόιια ραξηί ηύπνπ 

schoeller-ζέιεξ καη 

150gr 35 x 50 cm 

ΣΜΥ 60   
24%   

43 

Κόιια ραξηί ηύπνπ 

schoeller-ζέιεξ καη 

150gr 50 x 70 cm 

ΣΜΥ 60   
24%   

44 
Κόιιεο ζηηγκήο Gel 

(3gr) 
ΣΜΥ 60   

24%   

45 

Κνιιεηηθή ηαηλία 

(ζεινηέηπ) (δηαζηάζεσλ 

33m * 15mm) 

ΣΜΥ 60   

24%   

46 

Κνιιεηηθή ηαηλία 

ζπζθεπαζίαο δηαθαλή 

(δηαζηάζεσλ 50mm* 

35m) 

ΣΜΥ 30   

24%   

47 

Κνιιεηηθή ραξηνηαηλία 

(δηαζηάζεσλ 19mm x 

40m) 

ΣΜΥ 30   

24%   

48 

Κνιιεηηθή ραξηνηαηλία 

(δηαζηάζεσλ 30mm x 

40m) 

ΣΜΥ 30   
24%   

49 
Κνιιεηηθή ραξηνηαηλία 

(δηαζηάζεσλ 50mm) 
ΣΜΥ 30   

24%   

50 
Κνπίδη κε κεγάιε ιάκα 

(18mm) 
ΣΜΥ 20   

24%   

51 

Κνπίδη κε κεηαιιηθή 

ελίζρπζε (από 9mm 

έσο 12mm) 

ΣΜΥ 20   

24%   

52 
Κνπίδη κε κηθξή ιάκα 

(9mm) 
ΣΜΥ 20   

24%   

53 

Κνξδέιεο πθαζκάηηλεο 

δηάθνξα ρξώκαηα 

15mm 20m 

ΣΜΥ 20   
24%   

54 

Κνπηί απνζήθεπζεο 

πιαζηηθό 32lt, κε 

θαπάθη 

ΣΜΥ 20   

24%   

55 

Κνπηί απνζήθεπζεο 

πιαζηηθό 60lt, κε 

θαπάθη 

ΣΜΥ 20   
24%   

56 

Κνπηί αξρεηνζέηεζεο κε 

ιάζηηρν (Α4) 

(δηαζηάζεσλ 

ΣΜΥ 20   
24%   
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25*35*11cm) 

57 

Λαδνπαζηέι 

(ζπζθεπαζία ησλ 12 

ηκρ) 

ΣΜΥ 20   
24%   

58 

Μαξθαδνξάθη καύξν, 

αλεμίηειν, κε 

ζηξνγγπιή κύηε, κε 

ηνμηθό(κέγεζνο 0,05 - 

0,07 mm) 

ΣΜΥ 30   

24%   

59 

Μαξθαδνξάθη καύξν, 

αλεμίηειν, κε ηνμηθό, 

κε ιεπηή κύηε (0,5 mm) 

ΣΜΥ 30   
24%   

60 

Μαξθαδόξνη  

ππνγξάκκηζεο (όια ηα 

ρξώκαηα) 

ΣΜΥ 50   
24%   

61 

Μαξθαδόξνη δηάθνξα 

ρξώκαηα ιεπθνύ 

πίλαθα, κε ηνμηθνί, 

επαλαγεκηδνκελνη, κε 

πδαηνδηάιπηε βάζε γηα 

λα ζβήλεη εύθνια, 

δσληαλό ρξώκα θαη 

κήθνο γξαθήο 

200m(πάρνο κύηεο 

1,50-3,00cm) 

ΣΜΥ 20   

24%   

62 

Μαξθαδόξνη 

δσγξαθηθήο 

(ζπζθεπαζία ησλ 12 

ηκρ) 

ΣΜΥ 100   

24%   

63 

Μαξθαδόξνη θόθθηλνη 

ιεπθνύ πίλαθα, κε 

ηνμηθνί, 

επαλαγεκηδνκελνη, κε 

πδαηνδηάιπηε βάζε γηα 

λα ζβήλεη εύθνια, 

δσληαλό ρξώκα θαη 

κήθνο γξαθήο 200m 

(πάρνο κύηεο 1,50-

3,00cm, ) 

ΣΜΥ 20   

24%   

64 

Μαξθαδόξνη καύξνη 

ιεπθνύ πίλαθα, κε 

ηνμηθνί, 

επαλαγεκηδνκελνη, κε 

πδαηνδηάιπηε βάζε γηα 

λα ζβήλεη εύθνια, 

δσληαλό ρξώκα θαη 

κήθνο γξαθήο 200m 

(πάρνο κύηεο 1,50-

3,00cm, ) 

ΣΜΥ 20   

24%   

65 

Μαξθαδόξνη κπιε 

ιεπθνύ πίλαθα, κε 

ηνμηθνί, 

επαλαγεκηδνκελνη, κε 

πδαηνδηάιπηε βάζε γηα 

λα ζβήλεη εύθνια, 

δσληαλό ρξώκα θαη 

κήθνο γξαθήο 200m 

(πάρνο κύηεο 1,50-

ΣΜΥ 20   

24%   
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3,00cm, ) 

66 

Μειάλη θόθθηλν γηα 

καξθαδόξνπο 

αζπξνπίλαθα 

(ζπζθεπαζία 100ml) 

ΣΜΥ 20   

24%   

67 

Μειάλη καύξν γηα 

καξθαδόξνπο 

αζπξνπίλαθα 

(ζπζθεπαζία 100ml) 

ΣΜΥ 20   

24%   

68 

Μειάλη κπιε γηα 

καξθαδόξνπο 

αζπξνπίλαθα(ζπζθεπαζ

ία 100ml) 

ΣΜΥ 20   

24%   

69 
Μειάλη κπιέ γηα 

ζθξαγίδεο 
ΣΜΥ 15   

24%   

70 Μνιύβη HB ΣΜΥ 300   24%   

71 Μνιύβη HB κε γνκα ΣΜΥ 300   24%   

72 Μνιύβη HB2 ΣΜΥ 300   24%   

73 Μνιύβη HB2 κε γνκα ΣΜΥ 300   24%   

74 
Μνιπβνζήθε κεηαιιηθή 

γξαθείνπ 
ΣΜΥ 10   

24%   

75 
Μνιπβνζήθε πιαζηηθή 

γξαθείνπ 
ΣΜΥ 10   

24%   

76 Μνλσηηθή ηαηλία ΣΜΥ 20   24%   

77 
Μπαιόληα (ζπζθεπαζία 

ησλ 10) 
ΣΜΥ 50   

24%   

78 

Μπινθ δσγξαθηθήο κε 

ιεπθά θύιια κέγεζνο 

Α3 

ΣΜΥ 80   
24%   

79 

Μπινθ δσγξαθηθήο κε 

ιεπθά θύιια κέγεζνο 

Α4 (40θπιισλ) 

ΣΜΥ 80   
24%   

80 

Μπινθ κε θύιια 

αθνπαξέιαο Α4 (12 

θύιισλ) 

ΣΜΥ 80   
24%   

81 
Μπινθ κε θύιια 

αθνπαξέιαο Νν3 
ΣΜΥ 80   

24%   

82 

Μπιόθ ηηκνινγίσλ 272 

α , απηνγξαθηθό 50ρ3 

Απηνγξαθηθό 

ΣΜΥ 10   
24%   

83 

Νηνζηέ Α4, πιαζηηθό, 

κε έιαζκα ,δηαθαλέο 

εμώθπιιν, δηάθνξα 

ρξώκαηα 

ΣΜΥ 100   

24%   

84 

Ξπιάθηα 

Γισζζνπηέζηξα ησλ 80 

ηεκ. άρξσκα 

ΣΜΥ 100   
24%   

85 

Ξπινκπνγηέο κε ηνμηθέο 

(ζπζθεπαζία πεξίπνπ 

ησλ 12 ηκρ) 

θξαηγηνλ(μπινκπνγηέο) 

wood-free blister 

ράξηηλν 12 ρξώκαηα 

ΣΜΥ 80   

24%   
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colorun 

86 

Ξύζηξα κεηαιιηθή κίαο 

ηξύπαο, θαηάιιειε γηα 

όια ηα θιαζζηθά πάρε 

κνιπβηώλ, κε ιάκα 

πνιύ θαιήο πνηόηεηαο 

θαη 2 

αληαιιαθηηθά/μύζηξα 

κεηαιιηθή 2 

αληαιιαθηηθά 

ΣΜΥ 80   

24%   

87 
Ξύζηξα πιαζηηθή ζε 

δηάθνξα ρξώκαηα 
ΣΜΥ 80   

24%   

88 

Παιέηα δσγξαθηθήο  

παιέηα πιαζηηθή 

απγνζήθε 

ΣΜΥ 60   
24%   

89 
Πειόο θαθέ- terracota – 

500 γξακκαξίσλ 
ΣΜΥ 100   

24%   

90 Πειόο Λεπθόο 500gr ΣΜΥ 100   24%   

91 

Πηάζηξα γηα έγγξαθα 

καύξε 25mm θνπηί 

12ηκρ 

ΣΜΥ 50   
24%   

92 

Πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ 

θειινύ (δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 40cm x 

60cm)δηπιήο όςεο 

ΣΜΥ 20   

24%   

93 

Πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ 

θειινύ (δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 60cm x 

90cm)δηπιήο όςεο 

ΣΜΥ 20   

24%   

94 

Πηλέδεο ρξσκαηηζηέο 

γηα πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ 

(ζπζθεπαζία 

ηνπιάρηζηνλ 50 

ηκρ)θαξθίηζεο 

θεθαιάθη πιαζηηθό 

θνπηί 6mm 50Σ 

ΣΜΥ 20   

24%   

95 

Πηλέια δσγξαθηθήο Νν 

10 //αθνπαξέιαο 

ζηξόγγπια θόθθηλα Νν 

10 

ΣΜΥ 50   

24%   

96 
Πηλέια δσγξαθηθήο Νν 

16 
ΣΜΥ 50   

24%   

97 
Πηλέια δσγξαθηθήο Νν 

18 
ΣΜΥ 50   

24%   

98 
Πηλέια δσγξαθηθήο Νν 

4 
ΣΜΥ 50   

24%   

99 
Πηλέια δσγξαθηθήο 

πιαθέ 
ΣΜΥ 50   

24%   

100 

Πξσηόθνιιν 

αιιεινγξαθίαο 

εηζεξρνκέλσλ θαη 

εμεξρνκέλσλ 

(200θύιισλ) 543α, 

ζθιεξό εμώθπιιν 

ΣΜΥ 2   

24%   
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101 

Ρπδόραξην γηα 

ληεθνππάδ ζε δηάθνξα 

ζρέδηα θαη 

ρξηζηνπγελληάηηθνξηδόρ

αξην ληεθνππάδ Α4 

ΣΜΥ 50   

24%   

102 

ηπιό δηαξθείαο γηα 

ιεπηή γξαθή, ζε 

δηαθαλέο πιαζηηθό 

πεξίβιεκα, ρξώκαηνο 

κπιε (κέγεζνο έσο 0.7 

mm) 

ΣΜΥ 600   

24%   

103 

ηπιό δηαξθείαο, ζε 

δηαθαλέο πιαζηηθό 

πεξίβιεκα, όια ηα 

ρξώκαηα  (από 0.5 mm 

έσο 0.7 mm κέγεζνο 

κύηεο) 

ΣΜΥ 300   

24%   

104 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ 

αλνμείδσηνη Νν 3 

(ζπζθ. 100 ηκρ) 

ΣΜΥ 300   

24%   

105 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ 

αλνμείδσηνη Νν 4 

(ζπζθ. 50 -100ηκρ) 

ΣΜΥ 300   
24%   

106 

πλδεηήξεο εγγξάθσλ 

αλνμείδσηνη Νν 5 

(ζπζθ. 50 -100ηκρ) 

ΣΜΥ 300   
24%   

107 

ύξκαηα αληαιιαθηηθά 

γηα ζπξξαπηηθό ρεηξόο 

(ζπζθ. 100ηκρ) κέγεζνο 

26/6 delli 

ΣΜΥ 300   

24%   

108 

ύξκαηα αληαιιαθηηθά 

γηα ζπξξαπηηθό ρεηξόο 

(ζπζθ. 100ηρ) κέγεζνο 

24/6 roma 

ΣΜΥ 300   

24%   

109 

ύξκαηα αληαιιαθηηθά 

γηα ζπξξαπηηθό ρεηξόο 

(ζπζθ. ησλ 100ηκρ)-Νν 

64 roma 

ΣΜΥ 300   

24%   

110 

πξξαπηηθό γξαθείνπ 

κε ηθαλόηεηα ζπξξαθήο 

30 θύιισλ ζπκβαηό κε 

ζύξκαηα 24/6 θαη 26/6 

roma primula 

ΣΜΥ 4   

24%   

111 

πξξαπηηθό ρεηξόο 

ζπκβαηό κε ζύξκαηα 

Νν 64 roma 6 

ΣΜΥ 10   
24%   

112 

θνπγγάξη γηα 

αζπξνπίλαθα 

καγλεηηθό, κέγεζνο 

ηνπι. 10*5 cm 

ΣΜΥ 15   

24%   

113 
Σαρπδξνκηθνη θάθεινη 

Α3 
ΣΜΥ 100   

24%   

114 
Σαρπδξνκηθνη θάθεινη 

Α4 
ΣΜΥ 400   

24%   

115 
Σαρπδξνκηθνη θάθεινη 

Α5 
ΣΜΥ 100   

24%   

116 
Σειάξν δσγξαθηθήο 

40x 60 
ΣΜΥ 50   

24%   
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117 
Σειάξν δσγξαθηθήο 

50x 70 
ΣΜΥ 50   

24%   

118 
Σειάξν δσγξαθηθήο 

80x 100 
ΣΜΥ 50   

24%   

119 
Σέκπεξα κπνπθάιη 500 

ml όια ηα ρξώκαηα 
ΣΜΥ 50   

24%   

120 

Σέκπεξεο, βάξνο 

ελδεηθηηθά 0.192 kg 

(από 10 έσο 15 ηκρ) 

ΣΜΥ 80   

24%   

121 

Σεηξάδηα ΜΠΛΔ ξηγέ 

50 θύιισλ, κε 

απνζπώκελε εηηθέηα 

ΣΜΥ 300   
24%   

122 

Σεηξάδηα ζρνιηθά 

ζπηξάι κε 2 ζέκαηα 

κεγέζνπο Α4 

ΣΜΥ 150   
24%   

123 
Φάθεινη Α4 πιαζηηθνί 

κε ιάζηηρν 
ΣΜΥ 400   

24%   

124 

Υαξηάθηα απηνθόιιεηα 

θύβνπ Παθ=400Φ 

7,6x7,6cm 

ΣΜΥ 50   
24%   

125 

Υαξηάθηα ζεκεηώζεσλ, 

ιεπθά, ηεηξάγσλα 

(ζπζθ. θύβνπ 400-

500ηκρ, δηαζηάζεσλ 9 x 

9cm) 

ΣΜΥ 50   

24%   

126 

Υαξηόληα ρεηξνηερλίαο 

Βεινπηέ 25x35cm, 

ζπζθεπαζία 

ηνπιάρηζηνλ 8 ηκρ κε 

δηάθνξα ρξώκαηα 

κπιόθ βεινπηέ 

25Υ35cm 10Φ. 

ΣΜΥ 50   

24%   

127 

Υαξηόληα ρεηξνηερλίαο 

Οληνπιέ 25x35cm , 

ζπζθεπαζία 10 ηκρ κε 

δηάθνξα ρξώκαηα art 

κπιόθ νληνπιέ 

10Φ.25x35cm 161γξ. 

ΣΜΥ 50   

24%   

128 

Υαξηόληα ρεηξνηερλίαο 

ηύπνπ Canson όια ηα 

ρξώκαηα ζε θύιια 

(δηάζηαζεο 50 x70 cm) 

ΣΜΥ 50   

24%   

129 
Υξπζόζθνλε Αιαηηέξα 

50γξ. έμη ρξσκάησλ  
ΣΜΥ 20   

24%   

130 

Φαιίδη ζρνιηθό 

αζθαιείαο κε 

κεηαιιηθή ιεπίδα 13cm, 

δηάθνξα ρξώκαηα 

ςαιίδη  παηδηθό 

ειαζηηθή ιαβή 5' 13cm 

ΣΜΥ 60   

24%   

131 

Φαιίδη ζρνιηθό 

αζθαιείαο κε 

κεηαιιηθή ιεπίδα 17cm, 

δηάθνξα 

ρξώκαηα//ςαιίδη 

γξαθείνπ ειαζηηθή 

ιαβή 7' 17,5cm 

ΣΜΥ 60   

24%   
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132 

Φαιίδη ζρνιηθό 

αζθαιείαο κε 

κεηαιιηθή ιεπίδα 20cm, 

δηάθνξα 

ρξώκαηα//ςαιίδη 

γξαθείνπ 8' 1/4 21cm 

ΣΜΥ 60   

24%   

133 

Άηιαο ράξηεο 

ζύγρξνλνο 

ΠΑΓΚΟΜΗΟ 

πνιηηηθόο γηα αλάξηεζε 

ζε ηνίρν (δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 50 x 70 

cm) 

ΣΜΥ 2   

24%   

134 

Άηιαο ράξηεο 

ζύγρξνλνο πνιηηηθόο 

ΔΤΡΧΠΖ γηα 

αλάξηεζε ζε ηνίρν 

ΣΜΥ 2   

24%   

135 

Τδξόγεηνο ζθαίξα 

πεξηζηξεθόκελε 

(δηάκεηξνο ηνπιάρηζηνλ 

14cm) 

ΣΜΥ 4   

24%   

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 1  -  ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ [CPV:301927000-8]     

ΣΜΗΜΑ 2  -  ΑΚΟΙ ΚΑΙ ΣΑΝΣΔ  [CPV:18930000-7] 

1 

Καζεηίλα ζρνιηθή 

εθεβηθή γηα αγόξηα, 

ηύπνπ βαξειάθη 

(ρξώκαηνο : όια) 

ΣΜΥ 150   24%   

2 

Σζάληα πιάηεο 

ζρνιηθή, αληξηθή, 

(3 ζέζεηο) κε 

εληζρπκέλε πιάηε 

θαη πάην, κε 

αλεμίηειεο θισζηέο 

ζε θεληήκαηα θαη 

γαδηά, από 

πνιπεζηεξηθό 

ύθαζκα εζσηεξηθό 

αδηαβξνρνπνηεκέλν

, ρξώκαηνο: καύξν, 

γθξη, κπιε, ραθί, 

(δηαζηάζεηο 

45x38x25 cm) 

ΣΜΥ 150   24%   

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 2  -  ΑΚΟΙ ΚΑΙ ΣΑΝΣΔ     

ΣΜΗΜΑ 3 -  ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΟ ΥΑΡΣΙ [CPV:30197630-1] 

1 

Φσηναληηγξαθηθό 

ραξηί κεγέζνπο Α4 

80gr (ζπζθ. 500 

ΣΜΥ 1000   

24%   
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θύιισλ) 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 3  -  ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΟ ΥΑΡΣΙ      

ΣΜΗΜΑ 4 - ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ [CPV:22112000-8] 

1 

Διιελναξαβηθό 

Λεμηθό, Καληακάλη 

Άρκαλη 

ΣΜΥ 10   6%   

2 

Μάζε κόλνο ζνπ 

Αγγιηθά 

(Α1),Μαηζνύθαο 

Αξίζηαξρνο 

ΣΜΥ 10   6%   

3 

Μάζε κόλνο ζνπ 

Γεξκαληθά,Οξθαλν

ύ Γεξκαλία – 

πήιηα Υξπζάλζε 

ΣΜΥ 10   6%   

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 4 - ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ    

ΣΜΗΜΑ 5 -  ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ  [CPV:30237200-1] 

1 

Απνζήθεπζε 

αξρείσλ USB 64 

GB, όια ηα 

ρξώκαηα κε 

εγγύεζε 

πξνκεζεπηή 2 εηώλ, 

ζπκβαηόηεηα κε 

όιεο ηηο ζπζθεπέο. 

ΣΜΥ 20   24%   

2 

Οπηηθνί δίζθνη CD-

R, ρσξεηηθόηεηαο 

700MB, κέγηζηε 

ηαρύηεηα εγγξαθήο 

52 - 25ηεκ 

ΣΜΥ 10   24%   

3 
Πνιύκπξηδν 5 

ζέζεσλ 
ΣΜΥ 20   24%   

4 

Πνληίθη αζύξκαην 

λα δηαζέηεη νπηηθό 

αηζζεηήξα πνπ 

πξνζθέξεη νκαιή 

θίλεζε ηνπ 

θέξζνξα θαη 

αζύξκαηε 

ζπλδεζηκόηεηα γηα 

κέγηζηε επειημία, 

καύξνπ ρξώκαηνο. 

ΣΜΥ 10   24%   

5 Πνληίθη ελζύξκαην  ΣΜΥ 10   24%   
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6 
πζθεύή ηαζεξνύ 

ηειεθώλνπ  
ΣΜΥ 4   24%   

7 

Καιώδην 

ηειέθσλνπ κε 

έηνηκα θιηπο (15κ) 

ΣΜΥ 15   24%   

8 
Καιώδην δηθηύνπ  

15m 
ΣΜΥ 15   24%   

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 5: ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ  
   

ΣΜΗΜΑ 6: ΜΔΛΑΝΙΑ - ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ [CPV:30192110-5] 

1 

Μειάληα γηα HP 

inkjet 

Πνιύκεράλεκα 

Officejet pro 6960 

(Μαύξν ρξώκα) 

ΣΜΥ 10   24%   

2 

Μειάληα γηα HP 

inkjet 

Πνιύκεράλεκα 

Officejet pro 6960 

θηηξηλν  ρξώκα) 

ΣΜΥ 5   24%   

3 

Μειάληα γηα HP 

inkjet 

Πνιύκεράλεκα 

Officejet pro 6960 

(θόθθηλν ρξώκα) 

ΣΜΥ 5   24%   

4 

Μειάληα γηα HP 

inkjet 

Πνιύκεράλεκα 

Officejet pro 6960 

κπιέ  ρξώκα) 

ΣΜΥ 5   24%   

5 Toner OKI MB472 ΣΜΥ 40   24%   

6 
ΟΚΗ MB 471 drum 

Orizinal 
ΣΜΥ 20   24%   

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 6: ΜΔΛΑΝΙΑ - ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ 

ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ     

ΣΜΗΜΑ 7 - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ [CPV:37524100-8] 

1 Air Hockey ΣΜΥ 5   0,24   

2 Dixit ΣΜΥ 3   0,24   

3 Domino ΣΜΥ 5   0,24   

4 Ludo ΣΜΥ 4   0,24   

5 Monopoly ΣΜΥ 2   0,24   

6 Tδέλγθα ΣΜΥ 4   0,24   

7 Uno ΣΜΥ 6   0,24   
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8 Καξαόθε ΣΜΥ 2   0,24   

9 Κύβνο ηνπ Ρνύκπηθ ΣΜΥ 20   0,24   

10 Μάληεςε πνηνο;  ΣΜΥ 4   0,24   

11 
Παδι (500 – 1000 

θνκκάηηα) 
ΣΜΥ 45   0,24   

12 θάθη ΣΜΥ 12   0,24   

13 θξακπι ΣΜΥ 10   0,24   

14 Σάβιη  ΣΜΥ 12   0,24   

15 Σξάπνπια ΣΜΥ 40   0,24   

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 7: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ    

 

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ: ……% 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: …………………………. 

 

 

Βεβαηώλσ όηη  ε  πξνζθνξά κνπ ηζρύεη γηα  πέληε (5) κήλεο  κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιή ηεο. 

 

 

 

Σόπνο …………………..  Ηκεξνκελία ………………………. 

 

 

Τπνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V– Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο 
  

ΠΡΟ 

ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

           Σνπ …………………………………………………. 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ & ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

ΓΟΜΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΑΤΝΟΓΔΤΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΓΡΑΙΚΟΥΩΡΙ ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 1: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΤΝΟΔΕΤΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ 
 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΘ ΓΑΦΙΚΘΣ ΥΛΘΣ 
ΝΑΙ 

 

 

 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΘ ΣΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ 
ΝΑΙ 

 

 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΓΟΜΖ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΑΤΝΟΓΔΤΣΧΝ 

ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΣΟ ΓΡΑΗΚΟΥΧΡΗ ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 

 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

πκκόξθσζε σο πξνο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο γηα 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο εηδηθνύο όξνπο ηεο 

«Πξνκήζεηαο δηαθόξσλ Δηδώλ  γξαθηθήο ύιεο, 

ζάθσλ θαη ηζαληώλ, εθηππσηηθό ραξηί, βηβιία 

δηδαζθαιίαο, εμαξηήκαηα ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ, κειάληα εθηππσηώλ, εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα» 

ΝΑΗ  
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ΕΚΤΥΡΩΤΙΚΟ ΧΑΤΙ 
ΝΑΙ 

 

 

 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΝΑΙ 

 

 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ 
ΘΛΕΚΤΟΝ
ΙΚΩΝ 
ΥΡΟΛΟΓΙΣΤ
ΩΝ 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΩΝ 
ΝΑΙ 

 

 

 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΝΑΙ 

 

 

 

Βεβαηώλσ όηη  ε  πξνζθνξά κνπ ηζρύεη γηα πέληε (5) κήλεο από  ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο. 

 

Απνδέρνκαη όινπο ηνπο παξαπάλσ όξνπο θαη ηηο  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ παξνρή ησλ σο άλσ 

πξνκεζεηώλ . 

 

Σόπνο …………………..  Ηκεξνκελία ………………………. 

 

Τπνγξαθή  
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Ο Πξνζθέξσλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ – Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 

 
 

 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  

Δθδόηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνύ Ηδξύκαηνο ……………………………. 

Ζκεξνκελία έθδνζεο …………………………….. 

Πξνο: Αζηηθή Δηαηξία Με Κεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ  επσλπκία «Γηεζλέο Κέληξν γηα ηε Βηώζηκε 

Αλάπηπμε», 28
εο

 Οθησβξίνπ 9(ζηνά Οξθέα), Ησάλληλα, ΣΚ 45332. 

Δγγύεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνύ ................................................................ επξώ. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα 

παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ επξώ ππέξ ηνπ: 

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν)................................ , 

ΑΦΜ: ................ (δηεύζπλζε) ......................................................................................................... , ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (δηεύζπλζε) ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθώλ / λνκηθώλ πξνζώπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ................... 

γ)  (πιήξε   επσλπκία)   ........................,ΑΦΜ:   ......................   (δηεύζπλζε)   .................. 

(ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη σο αιιειέγγπα 

θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ .. / ηεο ππ’αξηζ 6/2020 ζύκβαζεο  «Πξνκήζεηαο δηαθόξσλ Δηδώλ γξαθηθήο ύιεο, 

ζάθσλ θαη ηζαληώλ, εθηππσηηθό ραξηί, βηβιία δηδαζθαιίαο, εμαξηήκαηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, 

κειάληα εθηππσηώλ, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα», ζύκθσλα κε ηελ Γηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα. 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο 

αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε 5 εκέξεο 

από ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ .............. ή κέρξηο όηνπ απηή καο 

επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο 

απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο 

παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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