
  

 

 

 

 

 

 

 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                      

∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                         

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

&ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

και δ.τ. «ΚΑΠΑ» 

 

                       Βέροια 01 /03/2021 

                       Αρ. πρωτ. 748        

Ταχυδροµική διεύθυνση Θ. Ζωγιοπούλου 5 

Πόλη Βέροια 

Ταχυδροµικός Κωδικός 59132 

Τηλέφωνο 2331022178 

Fax 2331022478 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο info@veriakapa.gr 

Τίτλος Προµήθειας 

«Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου, εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων, εκτυπώσεις, εκδόσεις, 

βιβλιοδετήσεις και  εποπτικό & εκπαιδευτικό υλικό 

για ένα έτος (2021-2022)» 

CPV 

Γραφική ύλη 30192700-8 

Έντυπα και υλικά µηχανογράφησης 30125110-5 

Εκτυπώσεις 79521000-2 

Εκπαιδευτικό & εποπτικό υλικό 37800000-6 

 

Προϋπ/σµός δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.): 55.125,91€ 

Προϋπ/σµός (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) 68.356,13€ 

Αρµόδιος για πληροφορίες Μπαϊραµίδου Άννα 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.veriakapa.gr 



 

 

 

 
 

∆Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

 

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 

        Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209. 

2. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τεύχος Α) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» ( ΦΕΚ 145/τευχ. Α/5-8-2016).  

5. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 

και άλλες διατάξεις. 

6. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» . 

7. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την µε αρ.57654/22-05-2017 (ΦΕΚ1781/23-05-2017τεύχος Β΄) Απόφαση Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης 

«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) ΤΟΥ Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης». 

9. Την µε αριθ.16 /2021 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας 

και οι τεχνικές προδιαγραφές της και καταρτίστηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισµού. 

10. Τις αριθµ.69/2021, 70/2021,71/2021,72/2021 σχετικές αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης σε βάρος των 

ΚΑ: 15.6612,15.6613,15.6615,15.6621.102 προϋπολογισµού ετών 2021-2022 του «ΚΑΠΑ» ∆ήµου Βέροιας.  

11. Την µε αριθ.  177/2020  απόφαση του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Α∆Α: 91Θ0ΟΚΨΓ-ΚΘΝ) µε την οποία 

συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και Αξιολόγησης αποτελεσµάτων δηµοσίων συµβάσεων 

(προµηθειών & υπηρεσιών) (άρθρο 221 παρ 3 του Ν.4412/2016) για το έτος 2021.   

12. Την µε αριθ.  176/2020  απόφαση του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Α∆Α:ΨΗΙΧΟΚΨΓ –Ξ51) µε την οποία 

συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (προµηθειών και 

υπηρεσιών) (άρθρο 221 παρ. 11
α
 του Ν.4412/2016) για το έτος 2021.   

13. Την ανάγκη του Νοµικού Προσώπου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 

 

 

 

Προκηρύσσει 

Συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη παρόχου ή παρόχων για την 

«Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου, εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων, εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις και  εποπτικό & εκπαιδευτικό υλικό για 
ένα έτος (2021-2022)», προϋπολογισµού δαπάνης 68.356,13€ (µε ΦΠA), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, ο οποίος θα διεξαχθεί στα γραφεία του 

Νοµικού Προσώπου Θ. Ζωγιοπούλου 5, από την αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή διαγωνισµού. 

         Η προµήθεια προορίζεται για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

        Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016, καθώς και τους όρους που καθορίσθηκαν µε 

την υπ’ αριθ.16 /2021 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 –  Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης 

Τα στοιχεία της σύµβασης κατά σειρά ισχύος είναι: 

 

Α) Η σύµβαση 

 

Β) Η παρούσα διακήρυξη 

 

Γ) Η τεχνική έκθεση- προδιαγραφές της προµήθειας 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 -Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Νοµικού Προσώπου Θ. Ζωγιοπούλου 5, την 16η  του µηνός Μαρτίου του 

έτους 2021, ώρα 10 π. µ, (λήξη αποδοχής προσφορών) από την αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή διαγωνισµού, ενώπιον της 

οποίας θα κατατίθενται οι προσφορές. 



Aν ο διαγωνισµός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόµενη ηµεροµηνία θα επαναληφθεί την επόµενη εργάσιµη ηµέρα 

στον ίδιο τόπο και ώρα. 

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες της προµήθειας, για τη συνολική 

ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε οµάδας. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 –  Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων –  Κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης 

1. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύµβασης είναι τα ακόλουθα: 

α) η µε αρ.748/01-03-2021προκήρυξη σύµβασης, 

β) η παρούσα διακήρυξη µαζί µε τα υποδείγµατα οικονοµικής προσφοράς (Παράρτηµα Α΄) που τη συνοδεύουν, 

γ) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων 

των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 

Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ 3698/16.11.2016), 

δ) οι από 28-01-2021 τεχνικές προδιαγραφές   του γραφείου προµηθειών του τµήµατος Οικονοµικού-∆ιοικητικού.   

ε) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 

2. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου 

Βέροιας θα δηµοσιευτεί στην ηµερήσια εφηµερίδα ή της έδρας του Νοµού : «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»  και θα αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3861/2010 

(ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”». Η αναλυτική 

διακήρυξη µαζί µε τα παραρτήµατα που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr. 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.   

Ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύµβασης θα παρέχεται στους ενδιαφερόµενους 

οικονοµικούς φορείς µέσω της ιστοσελίδας του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου Βέροιας www.veriakapa.gr  όπου θα είναι 

αναρτηµένα. 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τα γραφεία  του Νοµικού Προσώπου 

∆ήµου Βέροιας, ∆/νση: Θ. Ζωγιοπούλου 5 Τ.Κ. 59132, Αρµόδια υπάλληλος Μπαϊραµίδου Άννα, α τηλ. 2331022178, e 

mail prosxoliki@ veriakapa.gr 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 –  Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής την 16η του µήνα Μαρτίου του έτους 2021 και 

ώρα από 9:30 π.µ. έως 10:00 π.µ. (στα γραφεία  του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου Βέροιας, ∆/νση: Ζωγιοπούλου 5 Τ.Κ. 

59132, 4ος όροφος). 

Οι προσφορές επίσης δύναται να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Νοµικού Προσώπου ή να  αποσταλούν ταχυδροµικά µε 

συστηµένη επιστολή, µε την προϋπόθεση να έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του 

διαγωνισµού, όπως ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο (προς τα γραφεία  του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου Βέροιας, ∆/νση: 

Θ. Ζωγιοπούλου 5 Τ.Κ. 59132, 4ος όροφος µε την  ένδειξη: « υπόψη αρµόδιας του διαγωνισµού Επιτροπής»). 

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που 

περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως µη κανονική. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του 

παρόντος άρθρου, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 –  ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προµηθευτών, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/16.  

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε 

περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη 

ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία εταιρεία, ή ένωση προµηθευτών, ούτε να 

συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση 

προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις 

προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό.  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 –  Σύνταξη και υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος) στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς:   

α) η λέξη « ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής: « Προς: το ΚΑΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ – ∆/νση Θ. Ζωγιοπούλου 5 Τ.Κ. 59132, 

γ) ο τίτλος της υπηρεσίας: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου, εντύπων και υλικών µηχανογράφησης 

και πολλαπλών εκτυπώσεων, εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις και  εποπτικό & εκπαιδευτικό υλικό για ένα έτος 

(2021-2022)»,  

δ) η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού), 

 ε) τα πλήρη στοιχεία του οικονοµικού φορέα που υποβάλλει την προσφορά. 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν µέσα στον (εξωτερικό) φάκελο της προσφοράς : 



1) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» ο οποίος πρέπει να περιέχει το 

τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 8 της παρούσας.  

2) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»  

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα 

αρχή µε τη σχετική µελέτη, περιγράφοντας ακριβώς πως οι  συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόµενων ειδών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στη µελέτη της 

προµήθειας.  

  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 

κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις.  

3) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», που θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 

προσφοράς, ήτοι: α) την προσφερόµενη τιµή µονάδος σε ευρώ για κάθε ένα διαφορετικό είδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Στην τιµή 

περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση της προµήθειας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύµβασης,  β) το ποσοστό Φ.Π.Α. Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να χρησιµοποιούν το συνηµµένο στην παρούσα 

υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). 

Στις περιπτώσεις που µε την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 

προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α΄94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή µετά την έναρξη διαδικασίας 

σύναψης σύµβασης. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών 

προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 

αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι διαγωνιζόµενοι µε τις προσφορές τους  δεν µπορούν να υπερβούν το ποσό του προϋπολογισµού της κάθε οµάδας της 

προµήθειας. Τέτοιες προσφορές θα απορρίπτονται ως ασύµφορες.  

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει  προσφορά είτε για µία ή περισσότερες οµάδες της προµήθειας, για τη συνολική 

ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε οµάδας  

Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται υπ’ 

όψη.  

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές,  δεν γίνονται δεκτές  και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 - Λόγοι αποκλεισµού

 
 - Κριτήρια επιλογής 

Α.  Λόγοι αποκλεισµού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 

(αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης 

οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

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

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆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 διαφθοράς στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, 

στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση 

της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 

εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 

εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 



2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση, είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα, ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Εάν η περίοδος  αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη 

από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση. 

2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα 

µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία  ή/και η αναθέτουσα αρχή  µπορεί να 

αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. ∆εν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή 

των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

3. Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: α) τρείς (3) πράξεις επιβολής προστίµου 

από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρείς (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή β) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2. 

5. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 µπορεί να 

προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του 

παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης 

ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο 

εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

7. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή 

του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δηµοσίων (διαγωνισµό). 

 

Κριτήρια επιλογής 

Β.  Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας. 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στο διαγωνισµό απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε 

το αντικείµενο του διαγωνισµού. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι 

στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο παράρτηµα ΧΙ του προσαρτήµατος Α΄ του ν.4412/2016. Στην 

περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 

τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν 

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 –   Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

(σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε µε την 

υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως 



προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 7
ου

  της παρούσας,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 7
ο
  της παρούσας. (Ο 

οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV του ΤΕΥ∆ χωρίς να υποχρεούται να 

συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV). 

Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από την αναθέτουσα αρχή βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 

158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (Α∆Α: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το τυποποιηµένο έντυπο (ΤΕΥ∆) υποβάλλεται 

χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

Στο ΤΕΥ∆ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε 

µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 

αυτής. 

Όταν ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το  ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται και µόνο από τον νόµιµο εκπρόσωπό του 

αφού κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή  του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονοµικού φορέα ή προκαταρτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται  στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 

της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού , διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού 

όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής  του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 

το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συµβάσεων ή για τη συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Το ΤΕΥ∆ κατά περίπτωση µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών.   

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητεί από τους προσφέροντες υποψηφίους σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισµού να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά του άρθρου 12
ου

 όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο

 – Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική  γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο 

κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να 

υποβάλλονται και στην Αγγλική  γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά 

στην ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10° –  Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών, το οποίο υπολογίζεται 

από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.  

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο στη 

διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα 

της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η 

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία 

µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή τους εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον να ζητήσει 



εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους 

είτε όχι.  

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 – Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών  

Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, 

οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, 

σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.  

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών 

προσφορών, µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή µπορεί, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του 

ν.4412/2016, να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα 

ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει όπως επίσης και το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς µέσα σε 

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

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 

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

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση και των οικονοµικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο 

οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, την κατάταξή τους µε βάση το οριζόµενο µε 

την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Προσωρινός µειοδότης ανακηρύσσεται ο οικονοµικός φορέας του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 

καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την παρούσα διακήρυξη όρους και η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη βάσει τιµής για κάθε οµάδα της προµήθειας. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της κάθε οµάδας της προµήθειας. 

Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) 

ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης προσφορών επικυρώνονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία 

κοινοποιείται στους συµµετέχοντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 12°  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών-
 
 ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα) 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως  τον προσωρινό ανάδοχο, να υποβάλλει 

εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισµένο φάκελο τα 

πιο κάτω αναφερόµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρµόδιο όργανο 

(Επιτροπή ∆ιαγωνισµού). 

2. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµιστούν για την απόδειξη των λόγων αποκλεισµού  είναι τα εξής:  

α.  Για την παράγραφο 1 του άρθρου 7 της παρούσας: Απόσπασµα ποινικού µητρώου  ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 

εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο  οικονοµικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι  πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το εν λόγω 

δικαιολογητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) µήνες πριν την υποβολή του. 

Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:  

- στην περίπτωση εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) οι διαχειριστές αυτών,  

- στην περίπτωση ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

- στη περίπτωση των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις 

αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο καταδικάσθηκε ο 

ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η 

νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η επιτροπή του 

διαγωνισµού µπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των 

καταδικαστικών αποφάσεων. 

β. Για την παράγραφο 2   του άρθρου 7 της παρούσας: Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, από 

το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, και τις υποχρεώσεις που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, των ιδίων ως και των εργαζοµένων τους. Τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) µήνες πριν την υποβολή τους.  

∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 

-  αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, 

- αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος 

συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικά Τµήµατα του ΕΦΚΑ  και όχι µόνο τους 

ασφαλισµένους στο Τµήµα Μισθωτών του ΕΦΚΑ, 

- σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά 

πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα 

πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας και υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ή νόµιµου εκπροσώπου, όπου θα 

αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς (Τµήµατα ΕΦΚΑ)  προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών και η 

οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 



γ. Για την παράγραφο 3  του άρθρου 7 της παρούσας, πιστοποιητικό το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρείς(3)  µήνες 

πριν την υποβολή του, από την ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 

από το οποίο προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό 

διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή ή έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονοµικού φορέα, χωρίς να απιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος – µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 7 της 

παρούσας, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση, ή στα κράτη – µέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν όπου κρίνεται αναγκαίο επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 7 της παρούσας. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες 

µέσω του επιγραµµατικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (ε-Cert;is) του άρθρου 81 του ν.4412/16. 

δ. για την παράγραφο 7 του άρθρου 7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα θεωρηµένη για το γνήσιο 

της υπογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν.4412/16. 

ε. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό 

πρόσωπο, προσκοµίζει τα παρακάτω νοµιµοποιητικά έγγραφα: Καταστατικό σύστασης  σε ΦΕΚ ή από το διαδικτυακό 

τόπο του ΓΕΜΗ, καθώς και πιστοποιητικό έγγραφο από το διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ για την νόµιµη εκπροσώπηση της 

εταιρείας το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή του.  

Επιπλέον υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού/ µη λύσης της εταιρείας, 

εκδοθέν εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών πριν την υποβολή του. 

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που αποτελούν δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν 

συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών, ενώ οι ένορκες βεβαιώσεις 

εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρείς (3) µήνες πριν την υποβολή τους. 

4.Τα έγγραφα του παρόντος άρθρου υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α΄94) .Εδικά τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.   

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στo ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση 

της σύµβασης, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.  

5. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη 

σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά και είναι σε ισχύ. 

ΆΡΘΡΟ 13
ο
 –  Έγκριση αποτελέσµατος - Ανακοίνωση κατακύρωσης - Υπογραφή σύµβασης 

1.Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και η εισήγηση της Επιτροπής  επικυρώνονται µε την 

απόφαση κατακύρωσης. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο.  

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατα της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίηση 

σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα της  απόφασης κατακύρωσης 

και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν τα εξής: α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία 

άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης 

της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127, β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον 

προσωρινό ανάδοχο. 

3. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης  η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις 

είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

4. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

ΆΡΘΡΟ 14
ο
 –  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης  

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή 

της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α., η 

οποία συντάσσεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 72  του Ν. 4412/2016. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ 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 αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει. 



Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της 

σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά δύο (2) µήνες µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο 

παράδοσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
  - Ενστάσεις 

1. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) 

ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή από τη συντέλεση της 

παράλειψης. Η ένσταση κατά της  διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ 

του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 

δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 

221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά 

µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο 

των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται µε 

την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παράβολου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 

ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

3. Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Κατά 

τα λοιπά η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

4. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση 5ης πράξης ή της 

παράλειψης  της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούµενης παραγράφου, 

ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής κατά τα οριζόµενα στο π.δ.18/1989 (Α΄8) 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων του παρόντος. 

Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής 

προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης 

αναστολής υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ.18/1989 (Α΄8).  

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 –  Χρόνος παράδοσης υλικών  

Η συµβατική ποσότητα των ειδών θα παραδίδεται τµηµατικά, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους  από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τµηµατικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες της 

υπηρεσίας.  Τα έξοδα µεταφοράς και  εκφόρτωσης  των  υλικών  στους  τόπους  παράδοσης  που  θα  υποδεικνύει  η  

υπηρεσία,  βαρύνουν  τον προµηθευτή. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει µε δικές του δαπάνες, κάθε φθορά που οφείλεται σε κακή συσκευασία ή 

µεταφορά. 

Ο φορέας έχει τηδυνατότητα αυξοµείωσης των ποσοτήτων των ειδών της προµήθειας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύµβασης χωρίς να προκαλείται υπέρβαση της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης του υλικού εφαρµόζονται οι διατάξεις του αρ.207 του ν.4412/2016 περί επιβολής 

κυρώσεων. 

Το νοµικό πρόσωπο δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο τωψν ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. 

   

ΑΡΘΡΟ 17° Παραλαβή υλικών  
Η ποιοτική  και ποσοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής του κάθε φορέα, που 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 

του ως άνω νόµου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός µακροσκοπικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Η επιτροπή παραλαβής µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό –οριστικό –

παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις-απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.4412/16. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει µε δικές του δαπάνες κάθε φθορά που οφείλεται σε κακή συσκευασία ή 

µεταφορά. 

Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στα άρθρα 208 και 213 

του ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 18ο – Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης , το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητας τους.  

 



ΆΡΘΡΟ 19°  Κυρώσεις προµηθευτή – Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 

Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση 

που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου 

οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου: 

α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύµβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην πρόσκληση από την 

αναθέτουσα αρχή 

β) εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώθηκε µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας 

αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εφόσον έχει υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

 

ΆΡΘΡΟ 20
ο
 –  Τρόπος πληρωµής – Κρατήσεις 

Η συµβατική αξία των παραδιδόµενων αγαθών θα πληρώνεται στον προµηθευτή µετά την παραλαβή τους, µε την έκδοση 

χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.  

Στη συµβατική αξία των αγαθών, εκτός του Φ.Π.Α γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 4%.  

Επίσης επιβάλλεται: 

Α) Κράτηση σε ποσοστό 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

Β) Κράτηση σε ποσοστό 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης  υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ΄αυτού εισφορά 

υπέρ Ο.ΓΑ.20%.  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοµικό Πρόσωπο. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση του πίνακα της μορφής υποδείγματος 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ,ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟ 

&ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΚΑΠΑ» ∆ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 748/2021 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΟΜΑ∆Α : 

«ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 

Της  επιχείρησης…………………………………………………………..έδρα……………… 

Οδός……………………………………………………………………….αριθµός…………  

τηλέφωνο………………………………….. fax……………………..e-mail………………… 

Α/Α Α' ΟΜΑΔΑ:  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ                              ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝ.ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

   ΜΟΝ  

1 ATZENTA ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 15x21 ΣΠΙΡΑΛ 16   

2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ 12 ΤΕΜ 6   

3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 11   

4 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 10 ΨΗΦΙΩΝ 6   

5 ΑΥΤΟΚOΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΣ 76Χ76 450 ΦΥΛΛΩN 40   

6 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ   ΒΑΡΙΑ 7   

7 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 7   

8 ΒΑΣΗ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 7   

9 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 10   

10 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 - 20ΘΕΜ. 10   

11 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ 30   

12 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕΤ ΥΓΡΟ & ΔΙΑΛYTIKO 30   

13 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΑΠΛΟ ΜΟΝΟ 30   

14 ΔΙΣΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ CD-R ΣΥΣΚ 10 ΤΕΜ 5   

15 ΔΙΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Α4-ΣΕΤ 10 ΤΕΜ Μ.Μ. (75 mm -100mm-125 mm ) 10   

16 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΑΚΕΤΟ 40 ΤΕΜ. 10   

17 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 14/17 10   

18 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) 50   

19 ΘΗΚΗ ΔΙΑΦ. ΠΛΑΣΤΙΚΗ  ΕΝΙΣΧ. Α4 ΝΟΚΙ -ΣΥΣΚ 100ΤΜ  ΜΕ ΤΡΥΠΟΥΛΑ 50   



20 ΘΗΚΗ ΔΙΑΦ. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΧΟΣ 0,6mm ΜΕ ΑΝ. ΕΠΑΝΩ Α4-ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ 50   

21 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΣΤΡΟΓ. ΚΕΦΑΛΙ -ΣΥΣΚ 100ΤΕΜ 10   

22 ΚΛΑΣΣΕΡ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ  8/20-ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜ  Α4-8/32 300   

23 ΚΛΑΣΣΕΡ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 4/20-ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜ Α4-4/32 250   

24 ΚΛΑΣΣΕΡ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α4-4 ΚΡΙΚΟΥΣ  100   

25 ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ) 51mm KOYTI 12 TEM. 20   

26 ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ) 41mm KOYTI 12 TEM. 20   

27 ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ) 32mm KOYTI 12 TEM. 20   

28 ΚΟΛΛΑ  LOGO Νο μεσαίο 80   

29 ΚΟΛΛΑ UHU ΣΤΙΚ 21gr 40   

30 ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 30gr 15   

31 ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ 20   

32 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Α4 25x35x3 30   

33 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟ Α4 12cm 30   

34 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟ Α4 3cm 30   

35 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 100gr 11   

36 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ 70 ΚΟΚΚΙΝΟ 15   

37 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ 70 ΜΑΥΡΟ 15   

38 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  55   

39 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ 28ml-ΜΠΛΕ 15   

40 ΜΟΛΥΒΙΑ  ΣΥΣΚ 12 ΤΕΜ 30   

41 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 12   

42 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 12   

43 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ 2 ΚΡΙΚΟΥΣ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΑ 35   

44 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 20   

45 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 16 ΦΥΛΛΩΝ 10   

46 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 65 ΦΥΛΛΩΝ 2   

47 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΛΟΥ 40χ60 7   

48 ΠΙΝΕΖΕΣ ΧΡΥΣΕΣ  100ΤΕΜ 6   

49 ΣΒΗΣΤΡΑ ΛΕΥΚΗ ΜΕΓΑΛΗ 28   

50 ΣΕΛΟΤΕΙΠ 15x33mm 30   

51 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ BIC CRYSTAL ΚΟΚΚΙΝΟ-ΣΥΣΚ  350   

52 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ BIC CRYSTAL ΜΠΛΕ- ΣΥΣΚ  500   

53 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT B2P GEL 07  100   



54 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο 5-100 ΤΕΜ 40   

55 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  10   

56 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ  6   

57 ΣΥΡΜΑ ΣΥΡΑΠΤ 23/10 40   

58 ΣΥΡΜΑ ΣΥΡΑΠΤ 24/6 40   

59 ΣΥΡΜΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 64 L 20   

60 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΑΠΤ Νο 10 2000/64 40   

61 ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΕΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 5   

62 ΤΑΜΠΟΝ No 1 6   

63 ΤΑΜΠΟΝ No 2 6   

64 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 80 ΦΥΛΛΩΝ 70gr Α4 20   

65 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 11x23cm ΣΥΣΚ.500ΤΕΜ 2   

66 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 23x33cm ΣΥΣΚ.500ΤΕΜ 2   

67 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30   

68 ΦΑΚΕΛΟΣ  ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 23x33cm ΣΥΣΚ.500ΤΕΜ 3   

69 ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 26x35  100   

70 ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 26Χ35  280   

71 ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ 26x35  60   

72 ΧΑΡΑΚΑΣ 30 CM ΠΛΑΣΤΙΚΟ 6   

73 ΧΑΡΑΚΑΣ 50 CM ΠΛΑΣΤΙΚΟ 6   

74 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑ 500 ΦΥΛΛΩΝ 35   

75 ΧΑΡΤΙ  Α3 500 φύλλων 80 gr 7   

76 ΧΑΡΤΙ Α4 ΒΑΡΟΣ 160gr 250 ΦΥΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 50   

77 ΧΑΡΤΙ  Α4 ΠΑΚΟ 500 ΦΥΛΛΩΝ 80 ΓΡ 1550   

78 ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ 6   

79 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 57Χ60 ΣΕΤ 10ΤΕΜ 90   

80 USB flash 16GB 10   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ    

 ΦΠΑ 24%    

 ΣΥΝΟΛΟ   5083   

 

 
                                                                        Βέροια…./…/2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Υπογραφή- σφραγίδα 



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ,ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟ 

&ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΚΑΠΑ» ∆ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 748/2021 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Β΄ΟΜΑ∆Α : 

«ΕΝΤΥΠΑ & ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

& ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» 

Της  επιχείρησης…………………………………………………………..έδρα……………… 

Οδός……………………………………………………………………….αριθµός…………  

τηλέφωνο………………………………….. fax……………………..e-mail………………… 

Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΩΔΙΚΩΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1 

(HP COLOR LASER JET PRO MFP M477fdn) CF410X  4  

(HP COLOR LASER JET PRO MFP M477fdn) CF413X  2  

(HP COLOR LASER JET PRO MFP M477fdn) CF411X  2  

(HP COLOR LASER JET PRO MFP M477fdn) CF412X  2  

2 HP LASERJET 1020 Q2612A  4  

3 OKI B411d 44574702  2  

4 SAMSUNG SCX-3200 
MLT-

D1042S  10  

5 
ML-2160/ML-2162/ML-2165/Ml-2165W/ML-2168 SCX-3400/SCX-3400F/SCX-

3405/SCX-3405F/SCX-3405FW/SCX-3405W SF-760P 

MLT-D101S 

 10  

6 Canon i-sensys MF 4450 Canon728  8  

7 
HP OFFICEJET 4500 CC653AE  5  

HP OFFICEJET 4501 CC656AE  5  

8 ΗΡ Laser Jet P2035 CE505A  7  

9 HP LASERJETP 1102 CE285A  15  

10 HP LASER JET 1536 dnt MFP CE278A  12  

11 HP LASERJET  PRO 400MFP CF280X  15  

12 

HP LASERJET PRO 200COLOR MFP M276 CF210X  5  

HP LASERJET PRO 200COLOR MFP M276 CF211A  3  

HP LASERJET PRO 200COLOR MFP M276 CF212A  3  

HP LASERJET PRO 200COLOR MFP M276 CF213A  3  

13 
HP DESKJET 2645 CZ101AE  12  

HP DESKJET 2645 CZ102AE  6  

14 HP LASERJET PRO  MFP M225-dn CF283X  15  

15 

HP COLOR LASERJET PRO MFP    M479fdw BLACK W2030X  12  

HP COLOR LASERJET PRO MFP    M479fdw CYAN W2031X  6  

HP COLOR LASERJET PRO MFP    M479fdw YELLOW W2032X  6  

HP COLOR LASERJET PRO MFP    M479fdw MAGENTA W2033X  6  



16 

HP COLOR LASERJETPRO MFPM277n CF400X  4  

HP COLOR LASERJETPRO MFPM277n CF401X  2  

HP COLOR LASERJETPRO MFPM277n CF402X  2  

HP COLOR LASERJETPRO MFPM277n CF403X  2  

17 HP LASERJET PRO  MFP M130-fn CF217A  35  

18 HP LASER JET PRO M102A CF217A  5  

19 HP LASER JET PRO M404DN CF259X  7  

20 HP COLOR LASER JET PRO MFP M283FDN W2210X  8  

21 HP COLOR LASER JET PRO MFP M283FDN W2211X  4  

22 HP COLOR LASER JET PRO MFP M283FDN W2212X  4  

23 HP COLOR LASER JET PRO MFP M283FDN W2213X  4  

24 SAMSUNG M2675FN  MLT-D116L  15  

25 SAMSUNG SCX 4655F MLT-D117S  3  

26 SAMSUNG PROX PRESS M3825 MLT-D204L  5  

27 LEXMARK MB2338ADW B232  6  

  DRUM       

1 
B4100/B4200/B4250/B4300/B4350 

42102802  2  

2 
Β411/Β431/Β412/Β432/ΜΒ471/ΜΒ491/ΜΒ472/ΜΒ492 

44574302  2  

3 
M2625/2825/2835/2675/2875/2885 

MLT-R116  3  

4 
M3325/M3375/M3825/M3875/M4025/M4075 

MLT-R204  2  

5 
DRUM M102 , M130 

CF219A  10  

6 LEXMARK MB2338ADW 56F0Z00  1  

ΣΥΝΟΛΟ        

Φ.Π.Α        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     269  

 

 

 

 

                                                                         Βέροια…./…/2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Υπογραφή- σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      

                                     ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ,ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟ 

&ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΚΑΠΑ» ∆ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 748/2021 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ΟΜΑ∆Α : 

«ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ» 

Της  επιχείρησης…………………………………………………………..έδρα……………… 

Οδός……………………………………………………………………….αριθµός…………  

τηλέφωνο………………………………….. fax……………………..e-mail………………… 

Α/Α Γ' ΟΜΑΔΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΘ. ΑΞΙΑ 

ΜΟΝ 

1 ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 100φ 10   

2 ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΗΠΙΩΝ (ΚΩΔ. 603) 100φ 11   

3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΜΕΝΟ 50φ 18   

4 ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ50φ 6   

5 ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΣΙΤΟΥΝΤΩΝ 200φ 10   

6 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 6   

7 ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 100   

8 ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 50   

9 ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 100   

10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3τυπο ΑΥΤΟΓΡΑΦ. (ΕΝΤΥΠΟΝ) 6   

11 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ 500   

12 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 5 ΣΕΙΡΩΝ 10   

13 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΞΥΛΙΝΗ  6   

14 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 5 ΣΕΙΡΩΝ 15   

15 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α4 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ 100   

16 ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α4 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ 100   

17 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 30   



18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΚΑΡΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ 5000   

19 ΒΙΒΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ 10   

20 ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΗΣ 15   

21 ΚΑΡΤΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 3000   

22 ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ 500   

23 ΚΑΡΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 2000   

24 ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ 3000   

25 ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤ.ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 100   

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     

  ΦΠΑ 24%     

  ΣΥΝΟΛΟ  14703   

 

 

 

   Βέροια…./…/2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Υπογραφή- σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ,ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟ 

&ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΚΑΠΑ» ∆ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.748 /2021 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆΄ΟΜΑ∆Α : 

«ΕΠΟΠΤΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» 

Της  επιχείρησης…………………………………………………………..έδρα……………… 

Οδός……………………………………………………………………….αριθµός…………  

τηλέφωνο………………………………….. fax……………………..e-mail………………… 

Α/Α Δ' ΟΜΑΔΑ: ΕΠΟΠΤΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΘ. ΑΞΙΑ 

ΜΟΝ 

1 Άμμος λεπτή διάφορα χρώματα(150ml) 35   

2 Deco πετεαλούδες Vintaz 3   

3 Stensil πεταλούδας 3   

4 Stensil πέτρα 2   

5 Vintage υλικά 3   

6 Ανθή αμυγδαλιάς 1   

7 Ανθόκερο Πασχαλινό λευκό 15   

8 Αστέρια και φεγγάρια αφρώδη 1   

10 Αυγουλάκια φελιζόλ 45 εκ 50   

11 Αυγουλάκια φελιζόλ 6 εκ 50   

12 Αυτοκόλλητα διάφορα σχέδια(σετ 4 τεμ 10/12cm)  20   

13 Αυτοκόλλητα χρυσά αστεράκια σετ 4 τεμ 10x12cm 40   

14 Αφρώδη σχήματα διάφορα μεγέθη και χρώματα (75 τεμ.) 35   

15 Βάζο γιάλινο με λαβή 30   

16 Γατζάκια τριγωνικά (συσκ.10 τμχ) 1   

17 Γάτζοι συρμάτινοι (συσκ.25τμχ) 1   

18 Γκοφρέ αμπαζούρ ποικ.χρωμ.200χ50 εκ. 300   

19 Γρασίδι γιούτας λαχανί 2   

20 Δακτυλομπογιές 1 λιτ.σε διαφ. χρώματα  200   



21 Διακοσμητικά φελιζόλ αυγά πασχαλινά 6,5 εκ  50   

22 Διπλόκαρφα κουτί 30 τεμ  20   

23 Ετικέτες XL κόκκινες 1   

24 Ετικέτες XL πράσινες 1   

25 Ετικέτες XL φυσικό 1   

26 Ημερολόγιο 12 φύλλα  15   

27 Καλαθάκια πασχαλινά 2   

28 Καλή Χρονιά 10   

29 Καμβάς 24Х30 4   

30 Καμβάς 30Х30 2   

31 Καμβάς 40Х40 4   

32 Καμβάς 40Х60 4   

33 Καμβάς 50Х60 4   

34 Κηρομπογιές 12 τεμ.   100   

35 Κλειδιά Vintage  2   

36 Κλειδιά Vintage  1   

37 Κόλλα CARIOCA 100gr 20   

38 Κόλλα κρυσταλιζέ "ATLACOL" 500gr 50   

39 Κουδουνάκια χρυσά 2 μέγεθη 1   

40 Κορδέλα οργαντίνα διάφορα χρώματα (7χιλ/50μ) 10   

41 Κορδέλα συριτή ασημένια  2   

42 Κορδέλα συριτή χρυσή 2   

43 Κορδέλα τσουβάλι με χρώμα(10χιλ/10μ) 10   

44 Κορδέλα τσουβάλι φυσικό 25χιλ/10μ 10   

45 Κορδέλες Collection Desing Helsinki  1   

46 Κορδέλες Collection mix κόκκινο ΑΣ 1   

47 Κορδέλες Deko Fantasy 1   

48 Κορδέλες σατέν 2   

49 Κορδέλες σατέν 15 χιλ. σε διάφορα χρώματα 30   

50 Κορδόνι κερωμένο διάφορα χρώματα(1χιλ/100μ) 10   



51 Κορδόνι οικολογικό διάφορα χρώματα(4χιλ/20μ) 20   

52 Κορδόνι πομ πομ κόκκινο 1   

53 Κορδόνι πομ πομ πράσινο 1   

54 Κορνίζα ξύλινη ορθογώνια  15   

55 Κοτοπουλάκια κίτρινα  2   

56 Κουδουνάκια χρυσά 2 μεγέθη (30 τεμ) 20   

57 Κουμπιά διάφορα χρώματα και μεγέθη (συσκ. 250γρ.) 10   

58 Κουμπιά κόκκινα λευκά  1   

59 Κόφτης πλαστελίνης τροχός σετ 3 τεμ 30   

60 Λαμπάδες 40εκ. μήκος-2 εκ. πάχος  100   

61 Λάστιχο για μάσκες 1 χιλ /5 μ. 80   

62 Μαλλάκια διάφορα χρώματα ακρυλικό ( 50 γρ.) 40   

63 Μαρκαδοροι διαρκείας λεπτός χρυσό-ασημί-λευκό-μαυρο 40   

64 Μαρκαδόροι λεπτοί ανεξίτηλοι σετ 12 τεμ.    40   

65 Μαρκαδόροι χοντροί 5   

66 Μαρκαδόροι χοντροί σετ 12 τεμ.    150   

67 Ματάκια mix set 5 μεγέθη/500 τεμ.σε κουτάκια 20   

68 Μήτρες κοπής (λουλούδια 8εκ) 2   

69 Μήτρες κοπής (πεταλούδες) 2   

70 Μπαλάκια τσόχας 1   

71 Μπαλάκια τσόχας παστέλ 1   

72 Μπαλόνια συνήθη 20 διαφορετικά χρώματα 300   

73 Μπουκάλια με πετραδάκια 3   

74 Ξυλάκια κανέλας 5 εκ./10 τεμ. 120   

75 Ξυλάκια μεγάλα φυσικό χρώμα  2   

76 Ξυλάκια μεγάλα χρωματιστά  2   

77 Ξυλάκια μικρά φυσικό χρώμα 2   

78 Ξυλάκια μικρά χρωματιστά 2   

79 Ξυλάκια παγωτού φυσικό χρώμα 15 εκ. συσκ. 50 τεμ. 50   

80 Ξύλινα διακοσμητικά στολίδια (τεμ.) 100   



81 Ξύλινη πλάκα για ημερολόγιο  15   

82 Ξυλομπογιά χοντρή χρυσή και ασήμι 1   

83 Ξυλομπογιές Ηλιος 84 τεμ. 1   

84 Ξυλομπογιές λεπτές 12 τεμ.,  200   

85 Ξυλομπογιές χοντρές 12 τεμ.,  200   

86 Παπαρούνες 1   

87 Πασχαλίτσα αυτοκόλλητη (18Χ14χιλ) 750   

88 Πεταλούδες Craft 2   

89 Πεταλούδες Vintag 2   

90 Πεταλούδες από jens 2   

91 Πεταλούδες και λουλούδια αφρώδη 1   

92 Πεταλούδες παστέλ 2   

93 Πηλός καφέ ελαφρύς air basic 500 γρ.  20   

94 Πιάτα χάρτινα λευκά 16 εκ. (συσκ. 20 τεμ.) 60   

95 Πιάτα χάρτινα λευκά 20 εκ. (συσκ. 20 τεμ.) 60   

96 Πινέλα Πλακέ Νο 8 100   

97 Πινέλα στρόγγυλα Νο 6 100   

98 Πλαστελίνη σετ 11 χρωμ. 200   

99 Πλαστικά αυγουλάκια 605 εκ. 60   

100 Πομ πομ άσπρα  2   

101 Πομ πομ κόκκινα 2   

102 Πομ πομ κόκκινα-λευκά διάφορα μεγέθη 100   

103 Πούλιες πολύχρωμες 10 gr 40   

104 Πούπουλα πολύχρωμα (σακουλάκι 1500 τεμ 100 γρ) 40   

105 Ράβδοι σιλικόνησ 2   

106 Ρόδι με κλαδάκια  20   

107 Ρόδι ξύλινο 10   

108 Ροζέτα χρυσή 20 εκ. 20   

109 Ροζέτες χάρτινες λευκές 10   

110 Ροζέτες χρωματιστές 16 εκ. 1   



111 Ρολό τσόχα με φάρδος 45 εκ. και μήκος 5μ διάφορα χρώματα 8   

112 Σετ 3τεμ. σπάτουλες 2   

113 Σετ 6 ξύλινοι πλάστες 1   

114 Σπάγγος (50μ) 20   

115 Σπάγγος (50μ) 20   

118 Σπάγγοσ Λινάρι 50 μέτρα 3   

119 Σπάτουλες πλαστικές  3   

120 Στεφανάκια 17εκ 10   

121 Στεφανάκια 20εκ  15   

122 Στεφανάκια 20εκ  10   

123 Στεφανάκια 30εκ 10   

124 Στεφανάκια ξύλινο πλέγμα 16 εκ. 50   

125 Σύρμα πίπας χρωματιστό  2   

126 Σύρμα πίπας χρωματιστό σετ 80 τεμ. 60   

127 Σφραγίδες σετ 10 τεμ. 40   

128 Ταινία διπλής όψης 10   

129 Ταινία χαρτοταινία πάχος  20 μ./35 χιλ.  50   

130 Τέμπερες σε μπουκάλι 1000 γρ. Διάφορα χρώματα  100   

131 Τούλι ύφασμα αράχνη διάφορα χρώματα 28εκ./1 μ 30   

132 Τριανταφυλλάκια 1   

133 Τριανταφυλλάκια Spring colors 1   

134 Τσόχα πουά κόκκινη 2   

135 Τσόχα πουά μπέζ 2   

136 Τσόχα ριγέ λευκό κόκκινο 2   

137 Υφασμα Cotton Desingn Copenhagen 1   

138 Φελλός σε ρολό ή φύλλο (50Χ8Χ2) 5   

139 Φιγούρες από φελιζόλ(αστεράκια, καμπανούλες κτλ) 25   

140 Φιγουροκόπτες 2,5 εκ.  διάφορα σχέδια (τεμ.) 12   

141 Φιγουροκόπτες σετ 3 τεμ. /16 χιλ διάφορα σχέδια 12   

142 Φιόγκοι βελουτέ κόκκινοι  1   



143 Φόρμες γλυπτικής σετ 6 τεμ πλαστικές διάφορα σχέδια  40   

144 Φύλλα Γκι από τσόχα 20   

145 Φύλλα κισσού  2   

146 Χάντρες ακρυλικές 10χιλ/50 τεμ 5   

147 Χαρτί Decoupage τριαντάφυλλα 3   

148 Χαρτί Kraft φυσικό χρώμα  1   

149 Χαρτί βελουτέ ρολό 10μ 70εκατ. Πλάτος  Διάφορα χρώματα 20   

150 Χαρτί γκοφρέ μεταλιζέ ρολό 50x150 εκ.  100   

151 Χαρτί γκοφρέ σετ  1   

152 Χαρτί γλασσέ  43x61  διάφορα χρώματα 50   

153 Χαρτί μέτρου λευκό πλάτος 100 εκ./100 γρ.  400   

154 Χαρτί μέτρου μπλε,καφέ πλάτος 100 εκ./100 γρ.  400   

155 Χάρτινη Vintage εφημερίδα  1   

156 Χαρτόνι απλό οντουλέ, διάφορα  χρώματα 50χ70   200   

157 Χαρτόνι Κάνσον  χρωματιστό 50χ70 220 γρ.  500   

158 Χαρτόνι κάνσον 50χ70 εκ. χρυσό-ασημί 250   

159 Χαρτόνι μεταλιζέ οντουλέ σε διαφ.χρώματα 50χ70 εκ. . 50   

160 Χαρτόνια mini design(καρό,πουά, ριγέ κτλ.) 50   

161 Χαρτόνια print διάφορα σχέδια 50   

162 Χαρτόνια κανσόν 1   

163 Χόρτο διακοσμητικό φυσικό σε μπεζ 50 γρ. 80   

164 Χρυσόκολλα 120ml 100   

165 Χρυσόσκονη ψιλή σε βάζο διάφορα χρωμ.150γρ. 30   

166 Χρυσόχαρτο δύο όψεων 50x70 cm 50   

167 Χρώμματα για ζωγραφική σώματος 10 τεμ. 10   

168 Ψαλίδι 21 εκ  2   

169 Ψαλίδια με σχέδιο ζικ-ζακ 10 εκ.  20   

170 Ψαλίδια παιδικά κολάζ 13 εκ 100   

  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟ ΦΠΑ     

  ΦΠΑ 24%     



  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 7393   
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