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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση    
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Fax 
E-mail 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Σπηλιάδου 8 
48 100 
Α. Ναστούλη 
26823 60291 
26820 27195 
a.nastouli@php.gov.gr 

 

 
Πρέβεζα,  21- 03-2017 
 
Αρ. Πρωτ. : 24059 / 818  
 
Αρ. ∆ιακήρυξης:   2 / 2017 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Συνοπτικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την «Προµήθεια γραφικής 

ύλης, χαρτιού εκτύπωσης, αναλωσίµων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών» για το έ-

τος 2017.  

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Συνοπτικό ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε τίτ-

λο: «Προµήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού εκτύπωσης, αναλωσίµων εκτυπωτών, φαξ και 

φωτοτυπικών» για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Ενότητας Πρέβεζας και των ∆/νσεων Α/Βάθµιας και Β/Βάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας, έτους 

2017 και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), ανά οµάδα. 

Ο συνολικός  προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 ευρώ,  

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και επιµερίζεται ανά οµάδα ειδών, ως εξής: 

ΟΜΑ∆Α  Ι : Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης: 6.500,00 ευρώ, µε Φ.Π.Α. 

ΟΜΑ∆Α ΙΙ: Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού: 7.500,00 ευρώ, µε Φ.Π.Α. 

ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ: Προµήθεια αναλωσίµων υλικών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών: 31.000,00 

ευρώ, µε Φ.Π.Α. 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών, από την ηµε-

ροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, ήτοι στις 06-04-2017, ηµέρα 

Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα). 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, σύµ-

φωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη.  

Κάθε συµµετέχων µπορεί να υποβάλει προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες ειδών, όχι 

όµως για τµήµατα αυτών.  

Η σύγκριση των προσφορών και η κατακύρωση θα γίνει ανά οµάδα. 

Για όσα στοιχεία της προσφοράς υπάρχουν στη παρούσα προκήρυξη υποδείγµατα, αυτά θα 

χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά από τους συµµετέχοντες.  

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στα κατωτέρω άρθρα, καθώς και τα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα οποία αποτε-

λούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ  1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός µειοδοτικός, µε σφραγισµένες προσφορές 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

«Προµήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού εκτύπωσης, 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών»  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφο-
ρά, αποκλειστικά βάσει τιµής, ανά οµάδα ειδών. 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

36.290,32 €  (χωρίς ΦΠΑ) 
45.000,00 €  (µε ΦΠΑ) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  Κ.Α.Π.  Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                      
ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  06-04-2017 
ΗΜΕΡΑ             :  Πέµπτη 
ΩΡΑ                  :  10:00 π.µ. 

 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Γραφεία ∆/νσης  ∆ιοικητικού-Οικονοµικού  Π.Ε. Πρέβε-
ζας  (Σπηλιάδου  8,  2ος όροφος –  Πρέβεζα). 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Επιχειρήσεις µε αντικείµενο δραστηριότητας την εµπορία 
των προς προµήθεια υλικών 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μέχρι την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνι-
σµού. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑ-
ΣΗΣ   

Από την ηµεροµηνία υπογραφής της µέχρι 31-12-2017, 
δυνάµενη να παραταθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
από την παρούσα.    

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας 
του διαγωνισµού 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
Τµηµατική, µετά την παραλαβή των ειδών από την αρµό-
δια επιτροπή και την προσκόµιση, από τον ανάδοχο, των 
προβλεποµένων δικαιολογητικών 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Οι προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις, βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Ν. 
2198/1994 

Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος 
από το άρ. 24 του Ν. 2194/94 φόρος εισοδήµατος 

 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –               
ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

•  ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π. Ε. Πρέβεζας 
• Ταχ. ∆/νση: Σπηλιάδου 8 – Τ Κ 48 100 – Πρέβεζα 
• Αρµόδια υπάλληλος : Αναστασία Ναστούλη        
• Τηλέφωνα: 26823 60291  
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ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α) 

Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η προµήθεια των κατωτέρω, ανά οµάδα, ειδών: 

Α
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ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ / CPVS ΕΙ∆Η - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

 ∆ΑΠΑΝΗ  
ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α   
(ΜΕ Φ.Π.Α.)  

Ι 
ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

30192700-8 

Σύµφωνα µε τον πίνακα                   

«ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»                      

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄      

6.500,00  € 

ΙΙ 
ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

30197630-1 

Σύµφωνα µε τον πίνακα                        

«ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»               

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄      

7.500,00  € 

ΙΙΙ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ  

ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ  

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ  

30125110-5 

Σύµφωνα µε τον πίνακα                          

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΥΠΩ-

ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ»                                                           

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄      

31.000,00  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  ∆ΑΠΑΝΗ 45.000,00  € 

 

ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ως χρόνος έναρξης υλοποίησης της σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της και 

λήξη αυτής η 31η -12-2017.  

2. Η ισχύς της δύναται να παραταθεί για δύο µήνες ή παραπάνω σε εξαιρετικές περιπτώ-

σεις, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και µε την προϋπόθεση της 

µη υπέρβασης του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τρο-
ποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει. 

2. Το Π.∆. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010), όπως 
τροποποιήθηκε µε την Αριθµ. 202855 (ΦΕΚ 4400/Β/30-12-2016) απόφαση και ισχύει.   

3. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-06-2014), περί αρχών δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιου λογιστικού και 
άλλων διατάξεων, όπως ισχύει. 

5. Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νό-

µων και πράξεων …. και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 112/Α/2010). 
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6. Οι διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

7. Το Π.∆. 80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/Α/05-08-2016) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους ∆ια-

τάκτες». 

8. Το Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας αρχής δηµοσίων συµβάσεων 

και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 

238 του Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012).  

9. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011), όπως τροποποιήθηκε µε 

το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2012), την Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 

3400/Β΄/2012), καθώς και την εγκύκλιο 1 (Αρ. πρωτ. Π1/678/26-3-2013) του Υπουργείου Α-

νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, περί λειτουργίας του Κε-

ντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.). 

10. Την αριθµ. οικ. 101094/8806/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισµός Αρµοδι-

οτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 2711/Β/2014). 

11. Την αριθµ. οικ. 117550/10045/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση ε-

πιπλέον αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου» 

(ΦΕΚ 3090/Β/2014). 

12. Την αριθµ.10/74/09-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου «Ψήφιση 

Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης οικονοµικού έτους 2017 της Περιφέρει-

ας Ηπείρου», όπως επικυρώθηκε µε την αρ. πρωτ. 201765/23-12-2016 απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

13. Την αριθµ. 4/164/16-02-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Η-

πείρου, περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού  

45.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ, καθώς και διενέργειας συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

προµήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού εκτύπωσης, αναλωσίµων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών 

για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και των ∆/νσεων Α/Βάθµιας και Β/Βάθµιας 

Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας.  

14. Την αρ. πρωτ. 16941/500/02-03-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 

45.000,00 ευρώ, µε αύξοντα αριθµό καταχώρησης: 638 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της 

Περιφέρειας Ηπείρου – Π. Ε. Πρέβεζας. 

15. Η αριθµ. 6/267/09-03-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπεί-

ρου, περί έγκρισης των όρων και των παραρτηµάτων της διακήρυξης συνοπτικού µειοδοτικού 

διαγωνισµού, µε τίτλο «Προµήθεια γραφικής ύλης - χαρτιού, αναλωσίµων εκτυπωτών, φαξ και 

φωτοτυπικών» για το έτος 2017. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  3  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

1. Ο συνολικός προϋπολογισµός για την υλοποίηση της προµήθειας ορίζεται σε 45.000,00  

ευρώ  (µε το Φ.Π.Α.), ο οποίος επιµερίζεται ανά οµάδα, ως εξής: 

ΟΜΑ∆Α  Ι : Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης: 6.500,00 ευρώ, µε Φ.Π.Α. 

ΟΜΑ∆Α ΙΙ : Προµήθεια εκτυπωτικού χαρτιού: 7.500,00 ευρώ, µε Φ.Π.Α.  

ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ: Προµήθεια αναλωσίµων υλικών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών: 31.000,00  

ευρώ, µε Φ.Π.Α. 

 

2. Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από τους Κ.Α.Π. (Ε.Φ.:072 ΚΑΕ:1111) και θα βαρύνει τον 

προϋπολογισµό εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4  

ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   
 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γραφεία ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  
Π.Ε. Πρέβεζας 

(Ταχ. ∆/νση: Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος -  Πρέβεζα) 

06-04-2017 Πέµπτη 10:00 π.µ. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  5  

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Α. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών, µπορούν να είναι 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν νόµιµα την εµπορία των υπό προµήθεια ειδών, εγκατε-

στηµένα σε:  

α) Κράτος - µέλος της Ένωσης,  

β) Κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ΕΟΧ  

γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του Παγκόσµιου Ορ-

γανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997.  

δ) Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεση δηµο-

σίων συµβάσεων.  

   Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκει-

µένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τού-

το εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση και εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι 

αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύβασες.  

   Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικολογικών φορέων, όλα τα µέλη της ευ-

θύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθε-
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σης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµ-

βασης.  

Β. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του 

Ν. 4412/2016): 

1. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέ-

τουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - 

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφ-

θοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών 

της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της από-

φασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµη-

ση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 

ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα. 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικο-

νοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (EE L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατί-

ας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµο-

ποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 

η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστα-

σία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε 

στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δρα-

στηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 

διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
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3.  Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 

ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέ-

βλωση του ανταγωνισµού. 

4.  Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 

5.  Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης. 

6.  Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 

αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή έχουν παράσχει εξ’ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφά-

σεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

7.  Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγω-

νισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

8.  ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφο-

ρών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρµόζεται όταν ο 

οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

9.  Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαι-

τούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

10.  Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων συµ-

βάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

11. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού 

της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.  Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προ-

σφορές σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη παρού-

σα διακήρυξη, στη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

2.  O φάκελος (κυρίως φάκελος) της προσφοράς πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: 

- Τη λέξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

- Τον τίτλο της αρµόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισµό:  

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

          ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

- Τον τίτλο της ∆ιακήρυξης: «Προµήθεια γραφικής ύλης, εκτυπωτικού χαρτιού, 

αναλωσίµων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών». 

- Τον Αριθµό ∆ιακήρυξης :    2 / 2017        Αρ. Πρωτ.: 24059/818/21-03-2017 

- Την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών:  06 - 04 - 2017   

- Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα   
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3.  Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους:  

α.  Καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό 

τους, στη Γραµµατεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, το αργό-

τερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

β.  Αποστέλλοντάς τον στην υπηρεσία (∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας), µε 

οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδροµικά, Courier κ.λ.π.), στη διεύθυνση: Σπηλιάδου 8 - Τ.Κ. 

48100 - Πρέβεζα) και θα παραλαµβάνεται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋ-

πόθεση ότι ο φάκελος της προσφοράς θα περιέρχεται, στην υπηρεσία, µέχρι την ηµερο-

µηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, η Π.Ε. Πρέβεζας ουδεµία ευθύνη φέρει για το 

χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων που θα αποσταλούν. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 

τηρούν τα παραπάνω προβλεπόµενα, δεν λαµβάνονται υπόψη.  

4. Παροχή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης  

Οι ενδιαφερόµενοι, δύνανται να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινήσεις ή 

σχετικά έγγραφα για τον διαγωνισµό, από τη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβε-

ζας.  

Για τη λήψη των πληροφοριών ή των εγγράφων αυτών δεν απαιτείται η κατάθεση οποιου-

δήποτε ποσού.  

Εφόσον ζητηθούν το αργότερο επτά [7] ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει 

οριστεί για την παραλαβή των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέ-

ροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες 

σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι [6] ηµέ-

ρες πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 67 

παρ.2 του N. 4412/2016. 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµεί-

ου στη διεύθυνση a.nastouli@php.gov.gr, µέχρι και την 30-03-2017 [επτά ηµέρες πριν τη λήξη 

προθεσµίας παραλαβής προσφορών] και απαντώνται αντίστοιχα µέχρι την 31-03-2017 [έξι ηµέ-

ρες πριν τη λήξη προθεσµίας παραλαβής προσφορών]. 

Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προ-

φορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

∆ιευκρινίζεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες/γραπτές διευκρινήσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής επί των ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα έγγραφα κι τη διαδικασία του 

διαγωνισµού, θα αναρτώνται σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας 

www.preveza.gr.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος 

θα φέρει τις ενδείξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της παρούσας.  
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1. Ο κυρίως φάκελος προσφοράς συνοδεύεται (εξωτερικά του φακέλου) από αίτηση συµµε-

τοχής στο διαγωνισµό µε τη µορφή επιστολής προς την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 

στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο οικονοµικός φορέας που υποβάλλει προσφορά. Η αίτηση 

υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα.  

2. Τα περιεχόµενα του φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας ξεχωριστός σφραγισµένος (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

– Τεχνική προσφορά» και 

(β) ένας ξεχωριστός σφραγισµένος (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου  

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» 

 
Α. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» οι υ-

ποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν τα κατά περίπτωση ∆ικαιολογητικά Συµµετο-

χής, όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως: 

 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

1 

Εγγύηση συµµετοχής σε ευρώ (€), υπέρ του συµµετέχοντος, σε ποσοστό 2% επί της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων προαίρε-

σης), χωρίς  το Φ.Π.Α, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της πα-

ρούσης διακήρυξης και κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι µέχρι την 07-08-2017. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 

συµµετέχουν στην ένωση. 

2 

Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016 το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέ-

πειες του Ν. 1599/1986 (Α’75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Ε΄ της πα-

ρούσας ∆ιακήρυξης, απ’ όπου οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να το συ-

µπληρώσουν και να το καταθέσουν.  

3. 

Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο 

τους, από το οποίο θα προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωµα στον εκπρόσωπό τους να πα-

ραβρεθεί στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, προσκοµίζοντας τα µεν φυσικά πρόσωπα εξου-

σιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, τα δε νοµικά πρόσωπα αντίγραφο 

πρακτικού ή απόφαση του αρµοδίου διοικητικού οργάνου του νοµικού προσώπου (που 

θα εγκρίνει και τη συµµετοχή στο διαγωνισµό) και στην περίπτωση ενώσεων ή κοινο-

πραξιών, σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

4. 
Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
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τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινή φωτοαντί-

γραφο  ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροπο-

ποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύ-

πτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δι-

καίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 

νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε 

τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

5 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα πα-

ραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει 

στην ένωση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περί-

πτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύµβασης. 

 Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από 

εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. 

 

Β. Στον ίδιο (υπό) φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν την Τεχνική Προσφορά τους, ως ακολούθως: 

 

Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων αναδόχων περιλαµβάνει την Τεχνική Περιγραφή των 

προσφεροµένων προϊόντων.   

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα προσφερόµενα είδη και 

τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και να δηλώνεται ότι είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγρα-

φές όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.  

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για τα είδη της οµάδας ΙΙΙ: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Ε-

ΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ» επιπλέον πρέπει επί ποινή αποκλεισµού, να συµπληρώ-

σουν τον αντίστοιχο πίνακα Συµµόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήµατος 

Β΄, ο οποίος θα φέρει σφραγίδα και πρωτότυπη υπογραφή του προσφέροντος και να επισυνά-

πτονται όλα τα απαιτούµενα αποδεικτικά (πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις κλπ.). 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ) 
 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προ-

σφορά του οικονοµικού φορέα. 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας το αντίστοιχο υπόδειγµα του Πα-

ραρτήµατος Α΄ της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Στην Οικονοµική Προσφορά αποτυπώνεται η προσφερόµενη τιµή ανά είδος, καθώς και η συνο-

λική για κάθε οµάδα (σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα). 

∆εκτές γίνονται προσφορές για µία ή για περισσότερες οµάδες.  
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Η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής για το σύ-

νολο των ειδών κάθε οµάδας, θα λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. 

Το νόµισµα στο οποίο γίνονται όλοι οι προϋπολογισµοί και οι επί τοις % αναγωγές είναι το ΕΥ-

ΡΩ. 

Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα η µε ρήτρα συναλλάγµατος, απορρίπτεται ως απα-

ράδεκτη. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής στο χρόνο ισχύος της σύµβασης, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Οι προσφερόµενες τιµές, ανά είδος, παραµένουν σταθερές καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της σύµ-

βασης, καθώς και της ενδεχόµενης παράτασης αυτής. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά α-

πορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση 

της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 

ανάθεση.  

Οι (υπο) φάκελοι δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς 

είναι σφραγισµένοι και φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

 

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

� Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρ-

χει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµ-

µένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και απο-

σφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθω-

ση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την κα-

θιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

� Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 

4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και 

δεν δύναται µε την προσφορά του ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει όρους της 

παρούσας διακήρυξης.  

� Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδε-

κτη, κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευ-

κρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

� Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρα-

κτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρει την υπογραφή του Υπο-

ψηφίου ή του εκπροσώπου του ή του αντίκλητου για την κατάθεση της Προσφοράς. 

� Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή 

ένωση προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί 
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εταιρεία που συµµετέχει στο ∆ιαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προ-

σφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει ε-

κτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό του. 

� Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτού-

µενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν 

οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). 

� ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υπεύθυνες δηλώσεις: 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 

Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέ-

λος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου, απορρί-

πτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί πριν 

τη λήξη της από την υπηρεσία και η παράτασή της γίνει αποδεκτή από διαγωνιζόµενο, κατά α-

νώτερο όριο για χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών. Στη περίπτωση αυτή οι προσφορές 

δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρί-

πτονται ως απαράδεκτες. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής σ’ αυτόν και της διενέργειάς του 

ως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, σύµφωνα µε τα προβλε-

πόµενα από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Το αρµόδιο όργανο αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρ-

ξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην 

παρούσα διακήρυξη. 

Το όργανο αυτό είναι η επιτροπή διεξαγωγής των διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφο-

ρών και εισήγησης για ανάθεση, που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 37/1938/30-12-2016 από-

φαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα  από 

το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.  

Προσφορές που υποβάλλονται στην αρµόδια επιτροπή, µετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για την επιστροφή 

τους, ως εκπρόθεσµες.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, παρουσία των συµµετασχόντων ή νοµί-

µων εκπροσώπων τους, εάν το επιθυµούν, µε την παρακάτω διαδικασία. 

α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της Προσφοράς, καθώς και ο φάκελος των ∆ικαιολο-

γητικών Συµµετοχής και Τεχνικής Προσφοράς και µονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά 

και η Τεχνική Προσφορά ανά φύλλο.  

β. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο, προβαίνει στην εξέταση 

των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, καθώς και στην αξιολόγηση 

των τεχνικών προσφορών. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα της α-

ξιολόγησης των τεχνικών προσφορών καταχωρούνται σε πρακτικό το οποίο υπογράφει 

και σφραγίζει. 

γ. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, δύναται να αποσφραγίζονται και να αξιολογού-

νται στην ίδια συνεδρίαση κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε σε µεταγενέστερη συνε-

δρίαση, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται µε σχετική πρόσκληση του Προέδρου 

της Επιτροπής.   

δ. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης καταχωρούνται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και 

σφραγίζει η Επιτροπή. 

ε. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά το στάδιο εξέτασης των δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφρά-

γισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης 

και των τιµών που προσφέρθηκαν, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτή-

µατος. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού 

µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγρα-

φα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να εί-

ναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
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πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 

µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακή-

ρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δι-

καιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των 

οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού 

φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέ-

σα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 

προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώ-

δεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει 

ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη 

αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη 

συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνιζόµενος στον οποίο πρόκειται να κατακυ-

ρωθεί το έργο (προσωρινός ανάδοχος), υποχρεούται εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών 

από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φά-

κελο µε τη σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Φυσικά πρόσωπα 

I. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δι-

καστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έ-

χουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του 

άρθρου 5, παρ. Β.1 της παρούσας ∆ιακήρυξης.   

II. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκα-

στικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστολής επιχειρηµατικής δραστη-

ριότητας ή οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις 

νόµου. 

III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοι-

νωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υπο-

χρεώσεις.   

Σηµείωση: Αν το κράτος – µέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγ-

γραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το έγγραφο ή το πι-

στοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη µέλη ή στις χώ-

ρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
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ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελ-

µατικού ή εµπορικού οργανισµού.   

IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγ-

γραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους.  

β. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και επιπλέον: 

Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων 

των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους, όσο και για όλο το απασχο-

λούµενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυ-

τές προσωπικό. 

γ. Συνεταιρισµοί 

-Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και 

-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

δ. Ενώσεις ή κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

-Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

ένωση. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτι-

κά και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλο-

δαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (Α’ 188).   

Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της 

∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας µε διαβιβαστικό, στο οποίο  θα αναφέρονται 

αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετηµένα  µέσα σε 

καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία 

γράµµατα: 

α) Η Περιγραφή «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 

β) Ο τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Ηπείρου,  

∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας, Τµήµα Προµηθειών).  

γ)  Ο τίτλος της ∆ιακήρυξης.  

δ)  Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.    

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συ-

µπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυ-

τόν. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυ-

τό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.   

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 

δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθη-

καν είναι ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής 

η εγγύηση συµµετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο µειοδότη. Σε περίπτω-

ση που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, η κα-
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τακύρωση γίνεται στον επόµενο µειοδότη και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευ-

τές δεν υποβάλλει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα 

ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνι-

σµός µαταιώνεται.   

Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ια-

γωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε 

για την κήρυξη του προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, 

είτε για την κατακύρωση της σύµβασης.  

Η κατακύρωση γίνεται ανά οµάδα ειδών, στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι 

αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε 

τη χαµηλότερη τιµή για κάθε οµάδα ειδών. 

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφω-

νες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η ανα-

θέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβα-

λαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και 

παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. (Άρθρο 90 Ν. 4412/2016). 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την κα-

τακύρωση µεγαλύτερης ή µικρότερης ποσότητας, κατά ποσοστό που δεν µπορεί να υπερβαίνει 

το 50 % των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων. 

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση της ανωτέρω απόφασης αξιο-

λόγησης των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και κατακύρωσης του αποτελέσµατος του δια-

γωνισµού.  

Σηµείωση: Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέ-

ροντα ή τους προσφέροντες στους οποίους έχει ανατεθεί έργο, να υποβάλλουν ενηµερωµένα τα 

παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 5, του 

Ν. 4412/2016.   

 
ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προ-

σφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυ-

πία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 105 

του Ν.4412/2016. 

Κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης γίνεται και στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέ-

τουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, εντός είκο-

σι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, καταθέτοντας και 

την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Η υπογραφή της Σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, µέσα στην προθεσµία που ορί-

ζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέ-
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σως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προ-

σφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µα-

ταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 

4412/2016. 

Ως χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται το διάστηµα από την υπογραφή της έως 31-12-

2017.  

Η εκτέλεση της σύµβασης, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Η σύµβαση δύναται να τροποποιείται, ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της για τρίµηνο 

χρονικό διάστηµα ή και περισσότερο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε µονοµερή απόφαση της Οι-

κονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Κατά το χρόνο παράτασης ισχύος της σύµβασης, δε 

θα υπάρξει υπέρβαση της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, όπως ορίζεται στην παρούσα. 

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προ-

σφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συµβατικού όρου επιβάλλονται, στον προµηθευτή, 

οι προβλεπόµενες, από το Ν. 4412/2016, κυρώσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων: 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Ι του Παραρτή-

µατος Γ). 

α)  Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσο-

στό 2%, επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ (άρθρο 72 παρ. 1α 

του Ν. 4412/2016), της οµάδας ή των οµάδων για την οποία/ες ο ενδιαφερόµενος υπο-

βάλλει προσφορά. 

β)  Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορ-

ρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη. 

γ)  Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη, ήτοι µέχρι 

07-08-2017. 

δ) Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 

τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 

άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα 

έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 

σύµβασης. 

ε) Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης κα-

λής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες µετά την επέλευση των έννοµων αποτε-

λεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης. 

 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα ΙΙ του Παραρ-

τήµατος Γ) 
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α)  Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και αφού του 

ανακοινωθεί η κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της σύµβασης, 

να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% της αξίας της σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 72 

παρ. 1β του Ν. 4412/2016).   

β)  Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ) Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής 

αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει, πριν την τροποποίηση, συµπληρω-

µατική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξη-

σης, εκτός ΦΠΑ.  

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβα-

σης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

δ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτι-

κή και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 

     Εφόσον τα προς παράδοση είδη είναι διαιρετά και η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά, εί-

ναι δυνατή η σταδιακή αποδέσµευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, κατά το ποσό που 

αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας των ειδών που παραλήφθηκαν οριστικά, 

µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, σύµφωνα µε τα αναφερόµε-

να στο άρθρο 72 παρ.8 του Ν.4412/2016.   

 

� Οι ανωτέρω εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περι-

βάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα: 

α)  Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

β)  Τον εκδότη. 

γ)  Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας). 

δ)  Τον αριθµό της εγγύησης. 

ε)  Το ποσό που καλύπτει. 

στ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του µεταφορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

ζ)  Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού (για εγγύηση συµµετοχής) ή τον α-

ριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης (για εγγύηση καλής εκτέλεσης).  

η)  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δι-

καιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

θ)  Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύµ-

βαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη, αντίρ-

ρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε πέντε 

(5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ι)  Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πά-

γιο τέλος χαρτοσήµου. 

ια)  Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των εγγυήσεων όπως: 

i. Για την εγγύηση συµµετοχής ο χρόνος ισχύος αυτής πρέπει να είναι µεγαλύτερος κα-

τά ένα (1) µήνα της λήξης ισχύος της προσφοράς. 

ii. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά 

δύο (2) µήνες του συµβατικού χρόνου παράδοσης του έργου. 

iii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 

   Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνεται πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
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� Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.  

� Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

� Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη Μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη – µέρη της 

Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε 

το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα 

αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντί-

στοιχου χρηµατικού ποσού. 

� Πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο, για τις εγγυήσεις «συµµετοχής» και «καλής 

εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται τµηµατικά καθ’ όλο το διάστηµα ισχύος της σύµβασης, 

ανάλογα µε τις ποσότητες που παραγγέλλονται κάθε φορά, έως τρείς ηµέρες µετά την λήψη του 

σχετικού δελτίου ή της εντολής παραγγελίας. 

Οι προµηθευτές υποχρεούνται να παραδίδουν τα είδη και τις ποσότητες που θα παραγγέλλονται 

κάθε φορά σε χώρους που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

Η ευθύνη, καθώς και τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τους προµηθευτές. 

Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 

208 του Ν. 4412/2016, από την Επιτροπή παραλαβής συµβάσεων προµηθειών - υπηρεσιών της 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το έτος 2017, που συγκροτήθηκε µε την αρ. πρωτ. 

6313/169/27-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

α. Ποσοτική παραλαβή: Θα γίνεται την ηµέρα, ώρα και τόπο παράδοσης των ειδών, σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα από το άρθ. 208 του Ν. 4412/2016. 

β. Ποιοτικός έλεγχος: Θα γίνεται µε µακροσκοπική ή χηµική εξέταση (λήψη δειγµάτων και 

αποστολή τους στο ΓΧΚ), όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο, κατά την κρίση της επιτροπής. 

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο προµηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει τα είδη 

που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά µε καθυστέρηση, η υπηρεσία µπορεί να προµηθευ-

τεί αυτά από το ελεύθερο εµπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά µεταξύ της συµβατικής 

τιµής και αυτής του ελεύθερου εµπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για 

την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον προµηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γί-

νεται µε σχετική απόφαση, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις, τις οποίες µπορεί να προτεί-

νει/επιβάλλει η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας και κάθε άλλο αρµόδιο όργανο κατά του 

προµηθευτή, για τον ίδιο λόγο. 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ισχύ, εκτός των περιπτώσεων ανυπαιτίου αδυναµίας του 

προµηθευτή, στις οποίες ενδεικτικά περιλαµβάνονται οι απεργίες, όπως και κάθε περιστατικό 

που εκφεύγει από τον έλεγχό του.  
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ΑΡΘΡΟ 16 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο προµηθευτής  κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α. Όταν δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης στην προθεσµία που ορίζεται από τη 

διακήρυξη. 

β. Όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 Απαγορεύεται, µε ποινή έκπτωσης, η εκχώρηση από τον προµηθευτή µέρους ή του συ-

νόλου του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχε-

τικής πράξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΠΛΗΡΩΜΗ  -  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωµή των δικαιούχων θα βαρύνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017 της Π.Ε. 

Πρέβεζας, (Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 1111). 

Για την πληρωµή της αξίας των προµηθευόµενων ειδών θα προσκοµίζεται στην υπηρεσία 

τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ, Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα, πρακτι-

κό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύµβασης, καθώς και κάθε άλλο δικαιο-

λογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πλη-

ρωµή. 

Η συµβατική αξία υπόκειται στις προβλεπόµενες από την ισχύουσα Νοµοθεσία  κρατήσεις, 

οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Επί του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α., θα γίνει παρακράτη-

ση φόρου εισοδήµατος 4%  (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και θα καταβληθεί από 

τον ανάδοχο στο ∆ηµόσιο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες δια-

τάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1.  Η έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού εναπόκειται στη κρίση της Οικονοµικής Επι-

τροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

2.  Η σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Για κάθε θέµα ερµηνείας των όρων της θα λαµβάνονται υπόψη:  

α) οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού 

β) η προσφορά του αναδόχου και 

γ) οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

3.  Οι όροι της παρούσας προκήρυξης αποτελούν συµβατικούς όρους ακόµη και αν δεν ορίζο-

νται ρητά στη σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυ-

τής. 
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4.  Η Περιφέρεια Ηπείρου επιφυλάσσεται να περιλάβει στη σύµβαση που θα υπογραφεί και άλ-

λους όρους εξασφαλιστικούς των συµβατικών δικαιωµάτων της έναντι του αναδόχου.  

5.  Για τα λοιπά θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.  

6.  Οι τεχνικές προδιαγραφές του προς εκτέλεση έργου αναλύονται στο σχετικό παράρτηµα, που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της  διακήρυξης.  

 
ΑΡΘΡΟ 20 

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Για την εν θέµατι προκήρυξη θα τηρηθούν οι εξής κανόνες δηµοσιότητας: 

Ι. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί: 

α. Στον ιστότοπο (site) του προγράµµατος «∆ιαύγεια» της Περιφέρειας Ηπείρου.  

β. Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: http://www.preveza.gr     

γ. Στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Πρέβεζας.  

ΙΙ. Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί: 

α. Στη ∆ιαδικτυακή Πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ): http://www.eprocurement.gov.gr  

β. Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: http://www.preveza.gr  

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ             

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α:  «ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β:  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ:   «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ»                         
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆:   «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε:   «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)» 
 

                                                   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

                                                                                          Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 
 

                                                                         ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
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Π Α Ρ Α ΡΤ Η Μ Α   Α΄  

 
(ανήκει στην αρ. 2 / 2017  διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 

 
 
 

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ  Τ Ω Ν  Π Ρ Ο Σ  Π ΡΟ Μ Η Θ Ε Ι Α  Ε Ι ∆ Ω Ν  –  Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Ε Σ    

 

Α π ο τ ε λ ο ύ ν  κ α ι    

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΤ Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Π Ρ Ο Σ Φ Ο ΡΩ Ν  
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 ΟΜΑ∆Α Ι  

 ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

 ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

Συνολική 
Αξία  

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

CD - DVD 

1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ 700 MB  TEMAXIO 100   

2 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ 4,7 GB  TEMAXIO 50   

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ         

3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 20X30 Φ. 200  ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 25X35 Φ. 500  ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

5 
ΒΙΒΛΙΟ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΦΥΛΛΑ∆Α ΡΙΓΕ) 
25x35 Φ.200  

ΤΕΜΑΧΙΟ  0   

ΚΛΑΣΕΡ-ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ-ΝΤΟΣΙΕ-∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ       

6 ΚΛΑΣΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4   TEMAXIO 200   

7 ΚΟΥΤΙ ΓΩΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΟ   TEMAXIO 30   

8 
ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ∆ΙΑΦΑΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 
A4 

ΤΕΜΑΧΙΟ 300   

9 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 25x35  TEMAXIO 600   

10 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΚΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1500   

11 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΓΚΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 600   

12 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ 25x35 cm  TEMAXIO 500   

13 ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ∆ΙΦΥΛΛΗ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ  
ΠΑΚΕΤΟ  

100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
10   

ΣΤΥΛΟ-ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ-ΜΟΛΥΒΙΑ         

14 
ΣΤΥΛΟ  ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PILOT BALL BPS-GP  Ή Ι-
ΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 

TEMAXIO 200   

15 

ΣΤΥΛΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ BIC Cristal Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ Πάχος Μύτης:1.0 mm Πάχος Γρα-
φής:0.4 mm  
(∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500   

16 
ΣΤΥΛΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FABER 0.30 Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 300   

17 
ΣΤΥΛΟ  ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΤΥΠΟΥ UNI BALL UB-150 Ή ΙΣΟ-
∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

18 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΓΙΑ CD/DVD ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ  ΧΡΩΜΑ-
ΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ 

TEMAXIO 10   

19 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ Πά-
χος Μύτης: 1.5 mm (∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 

TEMAXIO 70   

20 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ Πά-
χος Μύτης: 3.0 mm (∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 

TEMAXIO 100   

21 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Πλακέ 
Πάχος Μύτης:3.0-5.0 mm (∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 

TEMAXIO 150   

22 ΜΟΛΥΒΙΑ ΑΠΛΑ  FABER ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

23 
ΣΤΥΛΟ ΓΚΙΣΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ SCHNEIDER Ή Ι-
ΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

TEMAXIO 2   

24 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΥΛΩΝ ΓΚΙΣΕ SCHNEIDER Ή ΙΣΟ∆Υ-
ΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
 

 

ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ         

25 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Nο 3 ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ VETO Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΚΟΥΤΙ  
100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

200   
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26 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Nο 4 ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ VETO Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΚΟΥΤΙ  
 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

200   

27 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Nο 5 ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ VETO Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΚΟΥΤΙ  
100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

200   

28 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Nο 7 ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ VETO Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΚΟΥΤΙ  
50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

0   

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ- ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ         

29 

ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ No 64 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ 150 ΣΥΡΜΑΤΩΝ - ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 12 
ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο 64, ROMA MAESTRI PARVA 
Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

TEMAXIO 10   

30 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
126 ΣΥΡΜΑΤΩΝ - ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23 ΦΥΛ-
ΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο 126, ROMEO MAESTRI PRIMULA 
Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

TEMAXIO 10   

31 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ  (ΤΑΝΑΛΙΑ) TEMAXIO 5   

32 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ROMA Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ Νο 126 (24/6)  

ΚΟΥΤΙ  
1000  

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
200   

33 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ROMA Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ Νο 64  

ΚΟΥΤΙ  
2000  

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
200   

34 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ROMA Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ Νο 128 (24/8) 

ΚΟΥΤΙ  
2000  

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
0   

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ -ΜΠΛΟΚ-∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ         

35 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΛΕΥΚΑ     TEMAXIO 60   

36 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 
75X75   
(POST IT)  

TEMAXIO 150   

37 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4  TEMAXIO 10   

38 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (A4) ∆ΙΑ-
ΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΟΥΤΙ 
100 ΦΥΛΛΩΝ 

2   

39 ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ TEMAXIO 30   

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ         

40 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Νο 123 
ΛΕΥΚΟΙ  

ΚΟΥΤΙ 
500 

TEMAXIΩΝ 
20   

41 
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 16x23 
ΚΙΤΡΙΝΟΙ  

ΚΟΥΤΙ 
500 TEMAXIΩΝ 

15   

42 
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 23x32 
ΚΙΤΡΙΝΟΙ  

ΚΟΥΤΙ  
250 TEMAXIΩΝ 

10   

43 
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 31x41  
ΚΙΤΡΙΝΟΙ  

ΚΟΥΤΙ  
250 TEMAXIΩΝ 

1   

ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙ∆ΕΣ         

44 ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΠ∆ΟΣ Νο2    TEMAXIO 20   

45 ΜΕΛΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ  TEMAXIO 20   

ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ-ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ         

46 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΣΕΛΟΤΕΙΠ)  19mm x 33mm ∆ΙΑ-
ΦΑΝΗΣ ΜΕ ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ 

TEMAXIO 70   

47 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΕΠΙΡΤΑΠΕΖΙΑ /33’’  3Μ  TEMAXIO 6   

48 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  5CM  ∆ΙΑΦΑΝΗ TEMAXIO 20   

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ         

49 ΒΑΣH ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

17PROC005951968 2017-03-21



 
Σελίδα 25 από 57 

 

50 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ (έτους 2018) TEMAXIO 190   

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ         

51 ΓΟΜΑ ΚΟΚ. ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ PELIKAN ΒR 40 ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

52 ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΤΥΠΟΥ PELIKAN AL-20 ΤΕΜΑΧΙΟ 70   

53 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ TEMAXIO 50   

54 ΧΑΡΑΚΑΣ 40 CM  TEMAXIO 0   

55 ΨΑΛΙ∆Ι 20 CM  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ TEMAXIO 10   

56 ΚΟΠΙ∆Ι ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ TEMAXIO 50   

57 ΚΟΠΙ∆Ι ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ TEMAXIO 50   

58 ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΠΙΝΕΛΑΚΙ 20 ml TEMAXIO 160   

59 ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ 20ml TEMAXIO 20   

60 ΚΟΛΛΑ STIK ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 21gr TEMAXIO 30   

61 
ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 35 
ml 

TEMAXIO 30   

62 
∆ΙΑΤΡΗΤΙΚΟ (ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ) ΤΥΠΟΥ SAX 318 Ή ΙΣΟ-
∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

TEMAXIO 3   

63 
∆ΙΑΤΡΗΤΙΚΟ (ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ) ΤΥΠΟΥ SAX 518 Ή ΙΣΟ-
∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

TEMAXIO 3   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. (24%)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  (ΜΕ Φ.Π.Α.)  

 
 
 
 

 ΟΜΑ∆Α II  

 ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  

      

ΜΟΝΑ∆Α 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ-

∆ΑΣ  
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΒΑΡΟΥΣ 80gr/m2 τύπου DATA 
COPY  ή SKAG ή άλλο ισοδύναµων προδιαγραφών  

ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ  
500 ΦΥΛΛΩΝ 

1700   

2 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3  ΒΑΡΟΥΣ 80gr/m2 τύπου DATA 
COPY ή SKAG  ή άλλο ισοδύναµων προδιαγραφών  

ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ  
500 ΦΥΛΛΩΝ 

20   

3 ΡΟΛΟ ΓΙΑ  PLOTTER  Α0, χαρτί λευκού χρώµατος ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

4 ΡΟΛΟ ΓΙΑ  PLOTTER Α1, χαρτί λευκού χρώµατος ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

5 ΡΟΛΟ ΓΙΑ  PLOTTER  Α4, χαρτί λευκού χρώµατος ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. (24%)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ  (ΜΕ Φ.Π.Α.)  
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ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ και  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ  

A/A 
Συσκευή  

 (Εταιρεία- Μοντέλο) 

ΤΥΠΟΣ  
 ΜΕΛΑΝΙΟΥ- 

TONER 

Black/ 
color 

Μονάδα 
µέτρησης 

Ποσότητα 

Τιµή 
Μονάδος 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική 
Αξία 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 HP LASERJET  P3005dn Q7551A (51Χ) black Τεµ. 37   

2 HP LASERJET  P2015d Q7553Α (53Χ) black Τεµ. 16   

3 
HP LASERJET  M1212 
HP LASERJET  P1102 

CE 285A (85A) black Τεµ.  10   

4 
HP LASERJET PRO M402 
dne 

CF 226A (26Α) black Τεµ. 3   

5 
HP LASERJET 1010 
HP LASERJET M1319F 

Q 2612A (12A) black Τεµ. 12   

6 CB540 (125A) black Τεµ. 5   

7 CB541 (125A) cyan Τεµ. 5   

8 CB542 (125A) yellow Τεµ. 3   

9 

HP COLOR LASER JET CP 
1515 

CB543 (125A) magenta Τεµ. 3   

10 CC653AE (901) black Τεµ. 13   

11 
HP Office Jet 4500 

CC656AE (901) color Τεµ. 7   

12 CH 563 (301) black Τεµ. 4   

13 
HP DESKJET 2050 A 

CH 563 (301) color Τεµ. 4   

14 HP PSC 1410 C9351AE (21) black Τεµ. 3   

15 
HP PSC 1410 
HP OFFICEJET 5610 

C9352AE (22) color Τεµ. 12   

16 
HP DESKJET 5550 
HP OFFICEJET 5610 

C6656AE (56) black Τεµ. 20   

17 HP DESKJET 5550 C6657AE (57) color Τεµ. 10   

18 HP DESKJET 1125C C51645AE (45) black Τεµ. 8   

19 HP DESKJET 1120C C1823GE (23) color Τεµ. 2   

20 HP DESKJET 930 C C6578D (78) color Τεµ. 6   

21 SAMSUNG SCX - 4521F MLT-D119 S/ELS black Τεµ. 18   

22 

SAMSUNG Proexpress 
M4025 ND  
SAMSUNG MFP LASER SL-
M3875 FD 

MLT-D204L black Τεµ. 30   

23 SAMSUNG MF2675 FN MLT-D116L black Τεµ. 14   

24 SAMSUNG ML- 2010 ML-2010D3 black Τεµ. 6   

25 SAMSUNG SF-650 MLT-D1052L black Τεµ. 2   

26 
SAMSUNG SF-760P MLT 
SAMSUNG SCX 3405 F 

MLT-D101S black Τεµ. 6   

27 
SAMSUNG XPRESS SL-
M2070F 

MLT-D111S black Τεµ. 20   

28 Ε250/350/450 black Τεµ. 25   

29 
LEXMARK Ε352 DN Ε250/350/450 

Photoconductor  
Photo 

conductor 
Τεµ. 4   

30 
LEXMARK Ε260 DN 
LEXMARK Ε360 DN 

Ε260/360/460 black Τεµ. 36   

31 LEXMARK Ε360 DN 
Ε260/360/460 
Photoconductor 

Photo 
conductor 

Τεµ. 8   

32 LEXMARK Ε120 12016SE black Τεµ. 3   
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33 
LEXMARK ms 410D 
LEXMARK ms 415D 

502 H black Τεµ. 4   

34 CANON PIXMA IP 4200 5PGBK black Τεµ. 5   

35 OKI C822 44844616 black Τεµ. 5   

36 OKI B432 45807106 black Τεµ. 4   

37 TO 711 black Τεµ. 15   

38 TO 712 cyan Τεµ. 10   

39 TO 713 magenta Τεµ. 10   

40 

EPSON STYLUS S21 
EPSON STYLUS  SX 415 

TO 714 yellow Τεµ. 10   

41 Τ16214 (16) black Τεµ. 4   

42 Τ16224 (16) cyan Τεµ. 6   

43 Τ16234 (16) magenta Τεµ. 6   

44 

EPSON workforce WF-2630  

Τ16244 (16) yellow Τεµ. 6   

45 BROTHER LASER HL-1450 DR-6000 
DRUM 
UNIT 

Τεµ. 2   

46 BROTHER DCP 7010  DR-2000 
DRUM 
UNIT 

Τεµ. 4   

47 
TOSHIBA e-studio 163 
TOSHIBA studio 207 
TOSHIBA studio 205 

Τ-1640E black Τεµ. 20   

48 TOSHIBA e-studio 353-453 T4520E black Τεµ. 12   

49 TOSHIBA e-studio 256 T 4590 black Τεµ. 6   

50 TOSHIBA studio 257 Τ 5070  black Τεµ. 10   

51 SAGEM IF 4035 
IF 40XX / ICR 

331 
black Τεµ. 7   

52 SAGEM MF 5461 CTR 360 black Τεµ. 3   

53 DEVELOP INEO 210 
KONICA 

MINOLTA TN 114 
(∆ιπλό) 

black Τεµ. 5   

54 DEVELOP 1502 TYPE 104 (∆ιπλό) black Τεµ. 5   

55 
KONICA MINOLTA bizhub 
3300 

TNP 36 A63V00H black Τεµ. 10   

56 
KONICA MINOLTA bizhub 
3300 

UIP 16 
DRUM 
UNIT 

Τεµ. 2   

57 KONICA MINOLTA 1600F TC16 black Τεµ. 1   

58 PANASONIC KX-FP 141 KX-FA 54X 

Thermal 
Fax 
 Roll 2 
τεµάχια 

Τεµ. 2   

59 
Compuprint SP40 Plus 
WITH TRACTOR 

Μελανοταινία 
SP40 PLUS - 
PRK6287-6 

black Τεµ. 30   

60 
FRANCOTYP-POSTALIA 
T1000 S 

 francotyp-
postalia 

farbbandkassette 
optimail red for 

T1000 S - 3 pack 

red Τεµ. 8   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   

 ΦΠΑ 24 %   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ   
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Π Α Ρ Α ΡΤ Η Μ Α   Β ΄  

 
(ανήκει στην αρ.  2 / 2017  διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 

 
 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο ∆ Ι ΑΓ Ρ ΑΦ Ε Σ  
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο ∆ Ι ΑΓ Ρ ΑΦ Ε Σ  
 
ΟΜΑ∆Α Ι.  ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  

 Όλα τα είδη γραφικής ύλης, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα Ι του Παραρτήµατος Α΄,  

πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα και επιµεληµένης κατασκευής, της υπεύθυνης κατα-

σκευαστικής εταιρείας όπου αυτή αναφέρεται ή άλλης ισοδύναµων τεχνικών προδιαγραφών. 

 Τυχόν ελαττώµατα σε αυτά, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δηµιουργούν την υποχρέ-

ωση στον προµηθευτή να αντικαταστήσει άµεσα τα ελαττωµατικά προϊόντα. 

 

 

ΟΜΑ∆Α ΙΙ.  ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Το υπό προµήθεια χαρτί πρέπει να είναι κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του 

πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του. 

2. Να µην επηρεάζεται από το µεγάλο διάστηµα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιµατο-

λογικές συνθήκες. 

3. To χαρτί θα έχει τις παρακάτω διαστάσεις: 21,0 X 29,7 cm (A4) & 29,7Χ42,0 CM (Α3). 

 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το υπό προµήθεια χαρτί πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις: 

1. Σύνθεση πολτού: 100% χηµικός, µε ανοχή -5 

2. Περιεκτικότητα σε τέφρα:15% µέγιστο 

3. Περιεκτικότητα σε υγρασία:4,7 ± 0,9% 

4. Βάρος:80 g / m2± 4% 

5. Πάχος: 100 ± 10 microns  

6. Επιφανειακή ηλεκτροστατική αντίσταση: 10 – 10 Ω 

7. Aδιαφάνεια: > 85% 

8. Λευκότητα: ≥ 135 CIE 

 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασµένο σε δεσµίδες των 500 φύλλων, α-

κριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σχισµένα ή ελαττωµατικά φύλλα (φύλλα άλλων δια-

στάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). 

2. Οι δεσµίδες πρέπει να είναι περιτυλιγµένες µε αδιάβροχο υλικό πλαστικοποιηµένο χαρτί, για 

την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος. Κάθε 5 

δεσµίδες θα πρέπει να είναι συσκευασµένες σε χαρτοκιβώτια τα οποία είναι σφραγισµένα µε συ-

γκολλητική ταινία. 

 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Στο περιτύλιγµα κάθε δεσµίδας πρέπει να αναγράφονται, κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: 
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1. Το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή 

2. Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3, Α4 και Β4) 

3. Ο αριθµός τους 

4. Η µάζα (g/m2) 

Στο εξωτερικό κιβώτιο πρέπει να αναγράφονται εκτός από τις διαστάσεις των φύλλων και τα α-

κόλουθα: 

1. Το είδος του χαρτιού 

2. Το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή. 

 

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής και έχει σκοπό την εξακρίβωση της 

συµφωνίας των ιδιοτήτων του χαρτιού που διαπιστώνονται οπτικά, µε τους όρους της προδια-

γραφής. 

2. Πρακτικός έλεγχος διενεργείται, επίσης, από την ως άνω Επιτροπή στα µηχανήµατα, για να 

διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η καταλληλότητα του χαρτιού για παραλαβή. 

 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο, να προβεί σε χηµικό έλεγχο 

του φωτοαντιγραφικού χαρτιού, που θα διενεργηθεί από το Γενικό Χηµείο του Κράτους (ΓΧ.Κ.) 

ή από το Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας (Ε.Ι.Σ.) που αποτελεί µονάδα του Ο.Π.Ε. 

Α.Ε. και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συµφωνίας ή µη των ιδιοτήτων του χαρτιού που εξετά-

ζονται εργαστηριακά, µε τους όρους της προδιαγραφής. 
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ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ.  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

Α/Α 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ    

 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την 

προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φωτο-

τυπικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεο-

μοιοτυπίας (Fax). 

   

1.1 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν  

τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της 

Τεχνικής Προδιαγραφής, όπως αυτές περι-

γράφονται στην παρούσα προδιαγραφή,  οι 

οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της 

σύμβασης που θα υπογραφεί. 

   

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ    

 
Τα προσφερόμενα είδη  πρέπει να έχουν τα 

παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
   

2.1 

Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντι-

κά προϊόντα των κατασκευαστριών εται-

ρειών των μηχανημάτων (original) ή ισοδύ-

ναμα (συμβατά ή ανακατασκευασμένα). Τα 

προϊόντα θα πρέπει να συμφωνούν πλήρως 

με τις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος. 

NAI   

2.2 

Τα γνήσια ή συμβατά toner να είναι καινού-

ρια και αμεταχείριστα, στα δε ανακατα-

σκευασμένα τα υλικά που χρησιμοποιήθη-

καν (μελάνια και ανταλλακτικά) να είναι α-

ρίστης ποιότητας. Τυχόν ελαττώματα σε αυ-

τά όπως π.χ. η ανομοιόμορφη κατανομή με-

λάνης ή η μη αναγνώρισή τους από το μηχά-

νημα και που έχουν ως αποτέλεσμα την πε-

ριοδική τυχαία κακή εκτύπωση ή την αδυ-

ναμία εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από 

την Υπηρεσία, δημιουργούν την υποχρέωση 

στον προμηθευτή να αντικαταστήσει άμεσα 

τα ελαττωματικά προϊόντα.  

NAI   

2.3 Να μην είναι αναγομωμένα (refilled). NAI   

2.4 

Τα ισοδύναμα Laser Toner θα πρέπει να εί-

ναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προ-

διαγραφές DIN33870 και τα ισοδύναμα Ink-

jet σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

DIN33871. 

   

2.5 

Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναμα 

toner (συμβατά ή ανακατασκευασμένα) τότε 

απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφη 

πιστοποίηση του κατασκευαστή κατά ISO 

NAI   
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9001:2008 ή ισοδύναμη, και ISO 14001:2004 

ή ισοδύναμη (περί φιλικότητας του περι-

βάλλοντος).  

2.6 

Τα ισοδύναμα προϊόντα θα φέρουν οικολο-

γικό χημικό γραφίτη. Να προσκομιστεί σχε-

τική βεβαίωση από τον κατασκευαστή τους. 

ΝΑΙ   

2.7 

Τα φυσίγγια των ισοδύναμων προϊόντων 

(inkjet & laser) να έχουν χρησιμοποιηθεί μια 

μόνο φορά. 

ΝΑΙ   

2.8 

Για κάθε Laser Toner να αναφερθεί ο αριθ-

μός σελίδων που τυπώνει βάσει των 

ISO/IEC19752 ή ISO/IEC19798 και για κάθε 

Inkjet να αναφερθεί ο  αριθμός σελίδων που 

τυπώνει βάσει του ISO/IEC24711. Η ποιότη-

τα εκτύπωσης καθώς και ο αριθμός εκτυπώ-

σεων του ισοδύναμου (συμβατού ή ανακα-

τασκευασμένου) πρέπει να συμφωνούν με 

τις προδιαγραφές του αντίστοιχου γνήσιου 

(original) υλικού του κατασκευαστή.  

NAI   

2.9 

Σε περίπτωση που προσφερθούν ανακατα-

σκευασμένα τόνερ τότε απαιτείται, επί ποι-

νή αποκλεισμού, έγγραφη βεβαίωση του 

προσφέροντος ότι έχει πραγματοποιήσει την 

συνολική διαδικασία αποσυναρμολόγησης, 

ηλεκτρονικού και μηχανολογικού ελέγχου, 

αντικατάστασης όλων των φθαρμένων εξαρ-

τημάτων, εσωτερικό καθάρισμα από τα υ-

πολείμματα παλιού γραφίτη επαναγέμιση 

με αποφόρτιση από το στατικό ηλεκτρισμό 

του toner, και επανασυναρμολόγησής του.  

NAI   

2.10 

Εάν κάποιο από τα ισοδύναμα προϊόντα α-

ποδειχθεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί 

άμεσα με νέο άριστης ποιότητας.  

ΝΑΙ   

2.11 

Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε 

βλάβη σε μηχάνημα του φορέα εξαιτίας της 

χρήσης ισοδύναμων τόνερ (γεγονός που θα 

πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εται-

ρεία είτε από εξειδικευμένο φορέα συντή-

ρησης των μηχανημάτων), ο προσφέρων θα 

αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της 

βλάβης του μηχανήματος και την αποζημίω-

ση της χρέωσης του επισκευαστή ή την αντι-

κατάσταση του μηχανήματος με άλλο μηχά-

νημα ισοδύναμων δυνατοτήτων. 

NAI   

2.12 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμέ-

να αεροστεγώς. Στις εξωτερικές συσκευασί-

ες θα αναγράφεται α) η συμβατότητα τύπου 

– μελανιού, και β) η ημερομηνία λήξης ή ε-

ναλλακτικά, η ημερομηνία ανακατασκευής.  

NAI   
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2.13 

Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομη-

νία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

και αυτή θα αποδεικνύεται εγγράφως. 

ΝΑΙ   

2.14 

Όλα τα προϊόντα (αυθεντικά, συμβατά και 

ανακατασκευασμένα) θα πρέπει επίσης να 

έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το 

οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση. 

NAI   

3 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ    

3.1 

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 

των μελανιών τουλάχιστον δύο (2) ετών από 

την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας. 

ΝΑΙ   

3.2 
Να παρέχεται εγγύηση άμεσης αντικατά-

στασης ελαττωματικών προϊόντων.  
NAI   
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Π Α Ρ Α ΡΤ Η Μ Α   Γ ΄  

 
(ανήκει στην αρ.  2 / 2017  ∆ιακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 

 
 
 

 

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΤ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ω Ν   Ε Π Ι Σ Τ Ο ΛΩ Ν  
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Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ονοµασία Τράπεζας…………………………… 

Κατάστηµα…………………………………….. 

(∆/νση-οδός-αριθµός-Τ.Κ.-FAX) 

                                                              Ηµεροµηνία έκδοσης................................. 

                                                              ΕΥΡΩ........................................................ 

 

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .........................  
ΕΥΡΩ ................. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής α-

νέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος, διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ  ............................................ (και ολογράφως) υπέρ του φυσικού προσώ-

που / της εταιρείας .......................................... ∆/νση 

......................................................................................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ 

των φυσικών προσώπων / των εταιρειών (1)……………………, (2)………………………….., κ.λ.π. ατοµικά 

και για κάθε έναν από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης) δια τη συµµετοχή του / της εις το διενεργού-

µενο διαγωνισµό της .............................................................., για τη 

....................................................................................................................................

................. 

....................................................................................................................................

........................... 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ………………. προκήρυξή σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό α-

πορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας, 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

-  Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υ-

πηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν την η-

µεροµηνία λήξης της.  

-  Η παρούσα ισχύει µέχρι την....................................................................... (1) 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆η-

µόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

        (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 

 (1)  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη. 
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ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ……………………………… 

Κατάστηµα ………………………………………… 

(∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. fax )                            Ηµεροµηνία έκδοσης ………………… 

          ΕΥΡΩ…………………………………….  

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.  ……......................  

ΕΥΡΩ …………………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως) …………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, υπέρ του φυσικού προσώπου / της εταιρείας 

………………………………………………………………….. ∆/νση ……………………………………………………………. (ή σε 

περίπτωση Ένωσης υπέρ των φυσικών προσώπων / εταιρειών (1)………………….., (2)……………………., 

κ.λ.π. ατοµικά για κάθε ένας από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων 

µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης) για την καλή εκτέλεση από αυτόν / αυ-

τήν των όρων της σύµβασης, που θα υπογράψει µαζί σας για το έργο ………………………………………… 

(αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατι-

κής προ Φ.Π.Α..                         

  

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 

της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την  ………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας κα-

µία ισχύ. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσί-

ας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λή-

ξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσε-

ων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

        (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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Π Α Ρ Α ΡΤ Η Μ Α   ∆ ΄  

 
(ανήκει στην αρ.  2 / 2017  διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 

 
 

 

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α  Σ Υ Μ Β ΑΣ Η Σ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Πρέβεζα, … - … - 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                              
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                       
∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                      Αρ. Πρωτ.: ……………… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  
 

Υ ΠΟ∆ ΕΙΓ ΜΑ  ΣΥ Μ ΒΑ ΣΗ Σ   
 

 Στην Πρέβεζα σήµερα, στις ……… του µηνός ……………. του έτους 2017, ηµέρα ……………….., 

στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  (Σπηλιάδου 8 - Πρέβεζα) οι κατωτέρω υπο-

γράφοντες: 

1. Ο Στράτος Ιωάννου, κάτοικος Πρέβεζας (Α.∆.Τ: ΑΒ 622720), Αντιπεριφερειάρχης Περιφε-

ρειακής Ενότητας Πρέβεζας, ο οποίος εκπροσωπεί µε την ιδιότητα αυτή τη Περιφέρεια Ηπεί-

ρου, µε ΑΦΜ: 997908822,  ονοµαζόµενος εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Φορέας"  και  

2. Ο/H …………………..,  κάτοικος……………………, (Α.∆.Τ: …………….), ο οποίος εκπροσωπεί µε την 

ιδιότητα του …………………….. την εταιρεία………………………, µε ΑΦΜ:…………………., ονοµαζόµε-

νος εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Προµηθευτής".   

 

Έχοντας υπόψη: 

α. Την   αρ. 2/2017 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια γραφικής ύλης, ε-

κτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίµων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών». 

β. Την αριθµ ………………………. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

µε την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  

 γ. Την αρ. πρωτ. ……………….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού ………. για την πλη-

ρωµή της δαπάνης µε αύξοντα αριθµό καταχώρησης  …………………. στο βιβλίο εγκρίσεων και ε-

ντολών της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας.  

Συνοµολογούν και αποδέχονται τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις ο «Φορέας» αναθέτει στον «Προµηθευτή» και αυτός 

µε την σειρά του αναλαµβάνει την προµήθεια των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας µε 

…………………………, για το χρονικό διάστηµα ισχύος της παρούσας, µε τους κατωτέρω όρους και 

συµφωνίες τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΕΣ 

Ο Μ Α ∆ Α … . . :  … … … … … … … … . . … . .  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
 ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιµή 
µονάδος 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική 
αξία 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 
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ΣΥΝΟΛΟ  
Φ.Π.Α. (23%)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ  (ΜΕ Φ.Π.Α.)  
 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων, των επί µέρους ειδών,  κα-

τά τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύµβασης, ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες που 

θα διαµορφωθούν. Η ανωτέρω αύξηση των ποσοτήτων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 

50%.  

 Οι τιµές, ανά είδος, παραµένουν σταθερές καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της σύµβασης, κα-

θώς και της ενδεχόµενης παράτασης αυτής. Στις περιπτώσεις αύξησης των επί µέρους συµβατι-

κών ποσοτήτων, ισχύουν οι τιµές της προσφοράς για τα συγκεκριµένα είδη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

1. Η συνολική συµβατική αξία ανέρχεται σε ………. € (µε ΦΠΑ), για το σύνολο των ποσοτή-

των και µε βάση τις τιµές που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.  

2. Η οριστική συµβατική αµοιβή θα διαµορφωθεί από τις τελικές ποσότητες που θα απαιτη-

θούν και θα παραληφθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει  από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει 

την 31-12-2017, δυνάµενη να παραταθεί για τρείς µήνες ή παραπάνω σε εξαιρετικές περιπτώ-

σεις, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα χορηγούµενα είδη θα καλύπτουν και θα ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Πρέβεζας, θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 2 /2017 

∆ιακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου και θα παραδίδονται σε ποσότητες που θα ζητού-

νται περιοδικά.   

 Όταν ένα είδος κρίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής ως ακατάλληλο ή δεν είναι 

σύµφωνο µε τις απαιτούµενες από την οικεία διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές και την προ-

σφορά του προµηθευτή, θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται υποχρεωτικά από άλλο αρίστης 

ποιότητας, διαφορετικά η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην 

αγορά από το ελεύθερο εµπόριο και οποιαδήποτε επιβάρυνση άµεση ή έµµεση που θα προκύψει 

για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας επιβαρύνει τον προµηθευτή. 

                      

ΑΡΘΡΟ 6 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται τµηµατικά καθ’ όλο το διάστηµα ισχύος της σύµβασης, 

ανάλογα µε τις ποσότητες που παραγγέλλονται κάθε φορά, έως τρείς ηµέρες µετά την λήψη του 

σχετικού δελτίου ή της εντολής παραγγελίας. 
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Οι προµηθευτές υποχρεούνται να παραδίδουν τα είδη και τις ποσότητες που θα παραγγέλλονται 

κάθε φορά σε χώρους που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

Η ευθύνη, καθώς και τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τους προµηθευτές. 

Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 

208 του Ν. 4412/2016, από την Επιτροπή παραλαβής συµβάσεων προµηθειών - υπηρεσιών της 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το έτος 2017, που συγκροτήθηκε µε την αρ. πρωτ. 

6313/169/27-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

α. Ποσοτική παραλαβή: Θα γίνεται την ηµέρα, ώρα και τόπο παράδοσης των ειδών, σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα από το άρθ. 208 του Ν. 4412/2016. 

β. Ποιοτικός έλεγχος: Θα γίνεται µε µακροσκοπική ή χηµική εξέταση (λήψη δειγµάτων και 

αποστολή τους στο ΓΧΚ), όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο, κατά την κρίση της επιτροπής. 

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο προµηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει τα είδη 

που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά µε καθυστέρηση, η υπηρεσία µπορεί να προµηθευ-

τεί αυτά από το ελεύθερο εµπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά µεταξύ της συµβατικής 

τιµής και αυτής του ελεύθερου εµπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για 

την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον προµηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γί-

νεται µε σχετική απόφαση, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις, τις οποίες µπορεί να προτεί-

νει/επιβάλλει η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας και κάθε άλλο αρµόδιο όργανο κατά του 

προµηθευτή, για τον ίδιο λόγο. 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ισχύ, εκτός των περιπτώσεων ανυπαιτίου αδυναµίας του 

προµηθευτή, στις οποίες ενδεικτικά περιλαµβάνονται οι απεργίες, όπως και κάθε περιστατικό 

που εκφεύγει από τον έλεγχό του.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗ  -  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωµή των δικαιούχων θα βαρύνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017 της Π.Ε. 

Πρέβεζας, (Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 1111). 

Για την πληρωµή της αξίας των προµηθευόµενων ειδών θα προσκοµίζεται στην υπηρεσία 

τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ, Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα, πρακτι-

κό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύµβασης, καθώς και κάθε άλλο δικαιο-

λογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πλη-

ρωµή. 

Η συµβατική αξία υπόκειται στις προβλεπόµενες από την ισχύουσα Νοµοθεσία  κρατήσεις, οι ο-

ποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Επί του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α., θα γίνει παρακράτη-

ση φόρου εισοδήµατος 4%  (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και θα καταβληθεί από 

τον ανάδοχο στο ∆ηµόσιο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες δια-

τάξεις. 
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ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 Απαγορεύεται, µε ποινή έκπτωσης, η εκχώρηση από τον προµηθευτή µέρους ή του συ-

νόλου του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχε-

τικής πράξης. 

ΑΡΘΡΟ  9 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύµβασης. 

2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται µε απόφαση του αρµοδίου για την 

διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής,  η οποία καλεί 

υποχρεωτικά τον προµηθευτή προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά η κατάπτωση 

ολική ή µερική της  εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση υπέρ του δηµο-

σίου.  

3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η µη τήρηση συµβατικού όρου οφείλεται 

στην Π.Ε. Πρέβεζας ή  όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

 

ΑΡΘΡΟ  10 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ο προµηθευτής κατέθεσε την αριθµ……………………        

εγγυητική επιστολή της τράπεζας………………..  ποσού ………….€,  µε ηµεροµηνία λήξης την 

……………….και η  οποία θα επιστραφεί µετά την παρέλευση του χρόνου ισχύος της παρούσας 

σύµβασης, καθώς και της ενδεχόµενης παράτασής της. 

 

ΑΡΘΡΟ  11 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παρούσα  σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Για κάθε θέµα ερµηνείας των όρων της θα λαµβάνονται υπόψη:  

α) οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού οι οποίοι αποτελούν συµβατικούς όρους ακόµη και 

αν δεν ορίζονται ρητά στη παρούσα σύµβαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

β) η προσφορά του αναδόχου και 

γ) οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η αναθέτουσα αρχή και ο προµηθευτής θα προσπαθήσουν κάθε 

διαφορά να επιλυθεί µε βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.  

Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της διαφωνίας σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συµφωνείται 

πως αρµόδια δικαστήρια για την επίλυσή της θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Πρέβεζας. 

Τα παραπάνω συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και για την διαπίστωσή 

τους, συντάσσεται η παρούσα σε  τρία (3) όµοια πρωτότυπα, τα οποία και υπογράφονται όπως 

παρακάτω, έλαβε δε ο καθένας από τους συµβαλλόµενους από ένα πρωτότυπο και ένα το Τµήµα 

Προµηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

             ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

                Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                       
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Π Α Ρ Α ΡΤ Η Μ Α   Ε ΄  

 
(ανήκει στην αρ.  2 / 2017  διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 

 
 

 

Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο  Ε Ν Τ Υ Π Ο  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  ∆ Η ΛΩ Σ Η Σ  

  
( Τ . Ε . Υ . ∆ . )  
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικα-

σία ανάθεσης 
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφι-
σβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ ανα-
θέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [5006] 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΣΠΗΛΙΑ∆ΟΥ 8 / ΠΡΕΒΕΖΑ / 48100] 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΜΑΥΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ, ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ] 
- Τηλέφωνο: [2682 3 60291] 
- Ηλ. ταχυδροµείο: [a.mavria@php.gov.gr, a.nastouli@php.gov.gr] 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.preveza.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετι-
κού CPV): [«Προµήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού εκτύπωσης, αναλωσίµων εκτυ-
πωτών, φαξ και φωτοτυπικών» CPV: [30197630-1]-Εκτυπωτικό χαρτί, [30192700-8]-
Γραφική ύλη, [30125110-5]-Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεοµοιοτυπίας] 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [17 PROC00………………] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [ 

� ΟΜΑ∆Α  Ι : Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης 
� ΟΜΑ∆Α ΙΙ : Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και µηχανογραφικού χαρτιού  

� ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ: Προµήθεια αναλωσίµων υλικών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ.: 2/2017  (αρ.πρωτ.: 24059/818/21-03-2017)] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατά-
στασης του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε 
άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δι-
κτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii ; 

 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη δια-
δικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από 
κοινού µε άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµε-
νους οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικε-
φαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθή-
κοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέ-
χουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή 
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςv 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηvi· 

2. δωροδοκίαvii,viii · 

3. απάτηix· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςx· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας

xi· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxii. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδί-
κες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφα-
ση εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiii  το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή επο-
πτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπρο-
σώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατί-
θενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικα-
στική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλει-
σµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυν-
ση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοι-
χεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xiv 

Εάν ναι, αναφέρετεxv: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφα-
σης προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 
έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδι-
καστική απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυν-
ση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοι-
χεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)xvii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθη-
καν

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

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης

xix, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρό-
κειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υπο-
χρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφα-
σης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής α-
σφάλισης που οφείλει συµπεριλαµβανόµε-
νων  κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων 
τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος 
σε δεσµευτικό διακανονισµό για την κατα-
βολή τους ;xx 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτοµερείς πλη-
ροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……]  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνι-
κής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, ανα-
φέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): xxi 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό πα-
ράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγ-
γυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγ-
γελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους το-
µείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxii; 

 
 
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου α-
ποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποια-
δήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxiii  : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαρι-
στή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριο-
τήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποί-
ους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύ-
ναται να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανό-
µενης υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής νο-
µοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη συ-
νέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του λει-
τουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστά-
σεις

xxiv  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): [……][……][……] 
[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβα-
ρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxv; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πλη-
ροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 
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[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφω-
νίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πλη-
ροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυ-

χόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxvi, λόγω 
της συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθε-
σης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχεί-
ρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί 
στην προετοιµασία της διαδικασίας σύνα-
ψης της σύµβασηςxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβα-
ρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxviii  
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµ-
βασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέ-
τοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοι-
ες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πλη-
ροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβε-
βαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφο-
ριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 
της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυ-
τές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυ-

[] Ναι [] Όχι 
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στέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτού-
νται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 
φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε α-
θέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφά-
σεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέ-
τοντα φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέ-
ρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία 
ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας παρα-
πλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή 
την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικο-
νοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κρι-
τηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επι-
λογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος 
στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µη-
τρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 
µέλος εγκατάστασήςxxix; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…]  
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν ο-
ριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 
1) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα α-
παιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή φωτο-
γραφίες των προϊόντων που θα προµηθεύ-
σει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύο-
νται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): [……][……][……] 

2) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκο-
µίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ε-
λέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρι-
σµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνε-
ται η καταλληλότητα των προϊόντων, επα-
ληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέ-
ρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν 
να προσκοµιστούν: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): [……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκ-
δοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµ-
µορφώνεται µε τα απαιτούµενα συστήµατα 
ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρι-
νίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν 
να προσκοµιστούν όσον αφορά τα συστή-
µατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχεί-
ρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……]  
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη 
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σο-
βαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυ-
στέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέ-
ρονται

xxx, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν

xxxi. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στην Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε. 
Πρέβεζας, προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους 

σκοπούς της συµµετοχής στο συνοπτικό ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, για την «Προµήθεια γραφι-

κής ύλης, εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίµων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών» για το έτος 2017 

(Αρ. ∆ιακήρυξης: 2/2017 (αρ. πρωτ.: 24059/818/21-03-2017). 

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

σκοπούς.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

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

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

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

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

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

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

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

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

µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

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

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

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

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

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

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
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xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

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

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 

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

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

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

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

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

άρθρου 73 ) 

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxvii Πρβλ άρθρο 48. 
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xxviii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

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

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

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

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

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

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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