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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άλιµος     06/04/2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 73774 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜHΘEΙΩΝ  
Ταχ.∆/νση :Λ. Καλαµακίου 46 & 
Ταξιαρχών 
Ταχ.Κώδικας : 174 55 Άλιµος 
 
Πληροφορίες για τους όρους της 
∆ιακήρυξης : κα Γούπιου Κ. 
Τηλ/νο :          213 2101711 
Fax  :              213 2101710 
E-mail:  doiknt@patt.gov.gr 
 
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Για την προµήθεια γραφικής ύλης, για 
την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας  
των  37ο ,38ο Βαθµολογικών Κέντρων 
Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 και 
του ΕΠΑΛ καθώς και για την κάλυψη   
των άµεσων αναγκών σε γραφική ύλη 
των ∆/νσεων της Π.Ε. Νοτίου Τοµέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και 
των ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  ∆΄ 
Αθήνας  & του Κ.Ε.∆.∆.Υ 
 
Συνολικός Προϋπολογισµός 
24.000,00€ συµπ. του Φ.Π.Α. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
 
 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’) 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή 
επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 109290/39629 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
4251/΄Β/29-12-2016). 

3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-
2014). 

5. Το Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014). 

6. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
– Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α/2010) 
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7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 

8. Το Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-
2016,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 

10. To Π.∆.161/2000(ΦΕΞ 145/Α΄/23-06-2000 « Μεταβίβαση στις νοµαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις αρµοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος , που αφορούν την 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.». 

11. Την υπ’ αρ. οικ. 8840/13-01-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταµένους της Περιφέρειας Αττικής, 
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. οικ. 14027/23-01-2017 απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 97/΄Β/23.01.2017) και ισχύει.  

12. Την υπ΄ αριθ.οικ.48105/06-03-2017(ΦΕΚ 114/Υ.Ο.∆.∆/10-03-2017) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής  περί «Ορισµού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονοµικής 
Επιτροπής», όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 122/Υ.Ο.∆.∆/15-03-2017. 

13. Την υπ’αρ.οικ.183947/22-09-2014 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα: 
«Ορισµός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ ΥΟ∆∆’ 599/30-09-
2014) 

14. Την υπ’ αριθµ.61/2017 (Α∆Α: 7ΧΠ47Λ7-ΧΨ9) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής µε θέµα Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για 
προµήθειες και υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, έτους 2017. 

15. Την υπ’ αριθµ.441/2017 (Α∆Α:60ΤΤ7Λ7-7ΑΙ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης.  

16. Την µε αρ.πρωτ.56914/16-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  ( µε 
Α∆Α:690Θ7Λ7-ΗΡΖ και Α∆ΑΜ:17REQ005959043 ) ύψους 24.000,00€ στον ΚΑΕ 
11111.01  του Ε.Φ.04.072  του οικ. έτους 2017 από την αρµόδια Οικονοµική 
Υπηρεσία  η οποία καταχωρήθηκε µε α/α  1495(ΑΑ Βεβ: 1206)στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωµής της  Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου 

17. Την υπ’ αριθ.  816/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης (Α∆Α : ΩΛΦ67Λ7-Χ70). 

 
 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
 
Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής σε ευρώ και καλούµε 
τα φυσικά / νοµικά πρόσωπα που επιθυµούν, να υποβάλουν µε οποιοδήποτε τρόπο, στο 
Πρωτόκολλο της ∆/νσης Οικονοµικών Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών, Λ. Καλαµακίου 46 & 
Ταξιαρχών, Τ.Κ.174 55, 4ος όροφος, έγγραφες σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές, για 
την προµήθεια γραφικής ύλης, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας  των  37ο ,38ο 
Βαθµολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 και του ΕΠΑΛ καθώς και για την 
κάλυψη   των άµεσων αναγκών σε γραφική ύλη των ∆/νσεων της Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών 
της Περιφέρειας Αττικής και των ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  ∆΄ 
Αθήνας  & του Κ.Ε.∆.∆.Υ, προϋπολογισµού  24.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
24%. 
  
(CPV 30192700-8 , προϋπολογισµού 24.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 
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Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού : ∆ευτέρα 24/04/2017 και ώρα 10.30 π.µ. 
Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Λ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 46 & ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ,  

Τ.Κ.174 55 , ΑΛΙΜΟΣ 
4ος ΟΡΟΦΟΣ , ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : 
α. όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 
β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
γ. συνεταιρισµοί,  που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης. 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν ογδόντα (180) 
ηµέρες από την επόµενη διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ.  
 
 
Μειοδότης θα αναδειχθεί  αυτός που θα προσφέρει την χαµηλότερη συνολική τιµή. 
 
Η προκήρυξη είναι διαθέσιµη και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση : www.patt.gov.gr. 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ –– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Το αντικείµενο της παρούσας είναι η  προµήθεια γραφικής ύλης, για την κάλυψη των 
αναγκών λειτουργίας  των  37ο ,38ο Βαθµολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 
2017 και του ΕΠΑΛ καθώς και για την κάλυψη   των άµεσων αναγκών σε γραφική ύλη 
των ∆/νσεων της Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και των ∆/νσεων 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  ∆΄ Αθήνας  & του Κ.Ε.∆.∆.Υ. 
Αναλυτικά :  
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ  1 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Ανταλλακτικά µελάνι ταµπόν µπλε ΤΕΜΑΧΙΟ 46 

2 
ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ 
12 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝΤΑΝΑΛΙΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 13 

3 
Αριθµοµηχανές ΓΡΑΦΕΙΟΥ 12 ΨΗΦΙΩΝ 
14Χ9εκ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

4 
Αυτοκόλλητα χαρτάκια σηµειώσεων 38Χ51 
τύπου post it   

ΤΕΜΑΧΙΟ 970 

5 
Αυτοκόλλητα χαρτάκια σηµειώσεων 76Χ102 
τύπου post it   

ΤΕΜΑΧΙΟ 570 

6 
Αυτοκόλλητα χαρτάκια σηµειώσεων 76Χ76 
τύπου post it  

ΤΕΜΑΧΙΟ 870 

7 Αυτοκόλλητα χαρτάκια σελιδοδείκτες ΣΕΤ/5ΧΡΩΜΑΤΩΝ 410 

17PROC006041149 2017-04-07

ΑΔΑ: 70ΙΛ7Λ7-ΘΧΩ



- 4 - 

8 Βάση βαριά για  κολλητική ταινία  (σελοτέιπ)  ΤΕΜΑΧΙΟ 4 

9 Βιβλία ευρετηρίου Α4  Φ100 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 

10 Βιβλία παρουσιών Υπαλλήλων  Α4 Φ100 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

11 Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας Α4 Φ100 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

12 
Βιβλία χρέωσης εγγράφων Α4,φύλλα 
100(17*25) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

13 ΓΟΜΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 46 

14 ΓΟΜΑ ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΗ  ΤΕΜΑΧΙΟ 324 

15 ∆ΑΚΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 24 

16 ∆ιακορευτής µεγάλος ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 65Φ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

17 ∆ιακορευτής µικρός  ΓΡΑΦΕΙΟΥ 12Φ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

18 
∆ιαχωριστικά χρωµατιστά  Α4 (5 θεµάτων) 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΣΕΤ/5ΘΕΜΑΤΩΝ 169 

19 
∆ιαχωριστικά χρωµατιστά  Α4 (10 θεµάτων) 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΣΕΤ/10ΘΕΜΑΤΩΝ 30 

20 
∆ιορθωτικό ΣΕΤ  υγρό µε διαλυτικό  τύπου 
blanco 

ΣΕΤ 194 

21 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΤΥΠΟΥ PRITT CORRECT IT 4,2MM 

ΤΕΜΑΧΙΟ 65 

22 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ PRITT 
CORRECT IT 4,2MM 

ΤΕΜΑΧΙΟ 57 

23 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ   (απλές, όχι για εκτυπωτή) πακέτα 
40Φ.  ∆ΙΑΣΤΑΣΗ !!!! 

ΠΑΚΕΤΟ 69 

24 
Ζελατίνες αρχειοθέτησης Α4 για κλασέρ 
(διαφανείς)   ΠΑΚ 100ΤΕΜ 

ΠΑΚΕΤΟ 100ΤΕΜ 58 

25 
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ   ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ L   ΠΑΚ 
100ΤΕΜ 

ΠΑΚΕΤΟ 100ΤΕΜ 2 

26 Κλασέρ πλαστικό (µε κρίκο ) Α4-4-32 ΤΕΜΑΧΙΟ 350 

27 Κλασέρ πλαστικό (µε κρίκο ) Α4-8-32 ΤΕΜΑΧΙΟ 536 

28 ΚΟΛΛΑ τύπου  UHU ΡΕΥΣΤΗ  (35ml) ΤΕΜΑΧΙΟ 109 

29 Κόλλα τύπου UHU stick 8 γραµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 45 

30 Κόλλες αναφοράς σε πακέτα των 400 φύλλων ΠΑΚΕΤΟ 400ΦΥΛ 11 

31 ΚΟΠΙ∆ΙΑ (ΜΕΓΑΛΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 44 

32 ΚΟΠΙ∆ΙΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 16 
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33 
ΚΥΒΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
(ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 500 ΤΕΜ.) 

ΠΑΚΕΤΟ 57 

34 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΙΛΟ 14 

35 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ  ΚΙΛΟ 8 

36 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΙ τύπου 
STAEDTLER (ΚΟΚΚΙΝΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 60 

37 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΙ τύπου 
STAEDTLER (ΜΑΥΡΟ)  

ΤΕΜΑΧΙΟ 205 

38 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΙ τύπου 
STAEDTLER (ΜΠΛΕ)  

ΤΕΜΑΧΙΟ 107 

39 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΙ τύπου 
STAEDTLER (ΠΡΑΣΙΝΟ)  

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 

40 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕ 
ΜΥΤΗ ΠΑΧ. 3-5mm ΜΑΥΡΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 60 

41 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕ 
ΜΥΤΗ ΠΑΧ. 3-5mm ΜΠΛΕ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 27 

42 Μαρκαδόροι υπογράµµισης  τύπου Stabilo ΤΕΜΑΧΙΟ 216 

43 Μολύβια  µαλακά  ΜΑΥΡΑ ΑΠΛΑ  ΗΒ ΤΕΜΑΧΙΟ 465 

44 Μολυβοσφραγίδες ΚΙΛΟ 7 

45 Μπλόκ Α4 µε γραµµές  ΤΕΜΑΧΙΟ 103 

46 
Ντοσιέ αρχείου σκληρά µπλε µε κορδέλες 
Χωρίς Αυτιά µεγέθους 25*35 ράχη 12 cm 

ΤΕΜΑΧΙΟ 504 

47 
Ντοσιέ αρχείου σκληρά µπλε µε κορδέλες  
Χωρίς Αυτιά µεγέθους Α25*35 ράχη 8 cm 

ΤΕΜΑΧΙΟ 440 

48 
Ντοσιέ αρχείου σκληρά µπλε µε κορδέλες  
Χωρίς Αυτιά µεγέθους 25*35  ράχη 16 cm 

ΤΕΜΑΧΙΟ 540 

49 ΝΤΟΣΙΕ ΑΥΤΙΑ MANIΛA ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 610 

50 
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΣ 
ΕΞΩΦΥΛΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 558 

51 
Ντοσιέ χάρτινα µε λάστιχο και αυτιά 26Χ35 
(Α4) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1032 

52 
ΝΤΟΣΙΕ ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ   

ΤΕΜΑΧΙΟ 775 

53 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 88 

54 
Πίνακας ανακοινώσεων µε φελλό(µεγέθους 
60*90) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
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55 Σελοτέϊπ 12mmx33Μ ΤΕΜΑΧΙΟ 235 

56 ΣΠΑΓΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 82 

57 Στυλό διαρκείας  κόκκινα ΤΕΜΑΧΙΟ 1305 

58 Στυλό διαρκείας  µπλε ΤΕΜΑΧΙΟ 1970 

59 Στυλό διαρκείας χρώµατος µαύρου ΤΕΜΑΧΙΟ 775 

60 Στυλό διαρκείας χρώµατος πράσινου ΤΕΜΑΧΙΟ 1165 

61 
Συνδετήρες εγγράφων Νο 7 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ- 
Κουτί 50 τµχ 

ΚΟΥΤΙ 161 

62 
Συνδετήρες εγγράφων Νο 4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ -
Κουτί 100 τµχ 

ΚΟΥΤΙ 169 

63 
Συνδετήρες εγγράφων Νο 5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ -
Κουτί 100 τµχ 

ΚΟΥΤΙ 171 

64 
Συραφίδες  συρραπτικού Νο 24/6 1000PCS-
Κουτί 10 τεµχ 

ΚΟΥΤΙ 235 

65 
Συραφίδες  συρραπτικού Νο 64/2000PCS-
Κουτί 10 τεµχ 

ΚΟΥΤΙ 196 

66 Συρραπτικά γραφείου Νο 64 15Φ ΤΕΜΑΧΙΟ 23 

67  Συρραπτικά γραφείου µεγάλο Νο24/6 25Φ" ΤΕΜΑΧΙΟ 4 

68 
Συρραπτικό Γραφείου Γίγας τύπου RAPESCO 
Model 45 923/8mm, 
923/10mm923/12,923/14,923/15  

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

69 
Ταινία συσκευασίας κολλητική δεµάτων  
38Χ66 

ΤΕΜΑΧΙΟ 132 

70 
Ταινία συσκευασίας κολλητική δεµάτων  
50Χ66   

ΤΕΜΑΧΙΟ 133 

71 Ταµπόν µεγάλο  Νο 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 21 

72 Φάκελοι  Α3 κίτρινοι 31Χ41 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1110 

73 
Φάκελοι αλληλογραφίας  κίτρινοι 25Χ35 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3450 

74 
Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι 16Χ23 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 700 

75 
Φάκελοι αλληλογραφίας εγγράφων µε 
άνοιγµα στο πλάι λευκοί 11Χ29 Νο 133 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1150 

76 
Φάκελοι αλληλογραφίας  κίτρινοι 23Χ32 (Α4) 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2600 

77 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30εκ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 
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78 
ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ (ΡΟΛΟ )  
ΡΟΛΟ 10ΚΙΛΩΝ 

ΡΟΛΟ 7 

79 
Χαρτάκια για κύβους σηµειώσεων έγχρωµα 
των 500 φυλλ. 

ΠΑΚΕΤΟ 21 

80 
Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α3, 80γρ. σε κούτες 
των 5 πακέτων  

ΚΟΥΤΑ 
5ΠΑΚΕΤΩΝ 

22 

81 
Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4, 80γρ. σε κούτες 
των 5 πακέτων 

ΚΟΥΤΑ 
5ΠΑΚΕΤΩΝ 

610 

82 Χαρτόνια κουσέ 35Χ25   ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

83 ΨΑΛΙ∆Ι ΓΡΑΦΕΙΟΥ 16 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 14 

84 ΨΑΛΙ∆Ι ΓΡΑΦΕΙΟΥ 21 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 12 

85 USB 8G ΤΕΜΑΧΙΟ 8 

86 
Αυτοκόλλητες ετικέτες 105mm x 57mm(10 τεµ 
ανά σελίδα)"ΠΑΚΕΤΟ 100ΦΥΛΛΩΝ" 

ΠΑΚΕΤΟ 2 

87 
Μαρκαδόρος ΤΥΠΟΥ SCHNEIDER 
TOPWRITER 157 ΜΠΛΕ ΜΕΣΑΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 
ΠΑΧΟΥΣ 0,8mm" 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

88 Μεταλλικά κλίπς 32 mm 
ΚΟΥΤΙ 
12ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

5 

89 Μεταλλικά κλίπς (Μεγάλα) 51mm 
ΚΟΥΤΙ 
12ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

4 

90 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

91 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ 18mm 
ΚΟΥΤΙ 
10ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

5 

92 ΝΤΟΣΙΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

93 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

94 
ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΗ (LETTER 
TRAY) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

95 
∆ΙΑΚΟΡΕΦΤΗΣ ΓΙΑ 30 ΦΥΛΛΑ ΜΕ Ο∆ΗΓΟ 
ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

96 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 11Χ23cm 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2500 

97 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ 32mm (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

ΚΟΥΤΙ 104 

98 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 50γρµ ΚΟΥΤΙ ΚΟΥΤΙ 1 

99 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 
POST-IT 51X76mm  

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

100 USB 16G ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

101 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 
1.5mm 

ΤΕΜΑΧΙΟ 13 
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102 ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

103 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

104 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΠΟΤΡΟΚΑΛΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

105  ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 

106 
Συραφίδες  συρραπτικού 23/17 ΚΟΥΤΙ 
1000ΤΕΜ. 

ΚΟΥΤΙ 2 

107 
Συραφίδες  συρραπτικού 23/13  ΚΟΥΤΙ 
1000ΤΕΜ. 

ΚΟΥΤΙ 2 

108 
Συραφίδες  συρραπτικού  23/6  ΚΟΥΤΙ 
1000ΤΕΜ. 

ΚΟΥΤΙ 2 

109 
Συραφίδες  συρραπτικού  128 (24/8)  ΚΟΥΤΙ 
1000ΤΕΜ. 

ΚΟΥΤΙ 2 

110 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ∆ΙΑΦΑΝΗ ΘΗΚΕΣ 20 ΣΕΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

111 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ∆ΙΑΦΑΝΗ ΘΗΚΕΣ 40 ΣΕΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

112 ΣΤΥΛΟ GEL ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ PILOT G2 07  ΤΕΜΑΧΙΟ 3 

113 ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ Α4 (4 ΘΕΜΑΤΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 8 

114 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ∆ΙΠΛΟ (ΛΕΥΚΟ - 
ΚΙΤΡΙΝΟ) ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 9,5Χ11 

ΚΟΥΤΑ 
1000ΦΥΛΛΩΝ 

40 

115 ΝΤΟΣΙΕ ΑΠΛΑ ∆ΙΦΥΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 

116 
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 26cm * 19cm 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 

117 
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 37cm * 50cm 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500 

118 
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 25cm * 35 cm 400 
ΦΥΛΛΩΝ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

119 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 
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ΑΡΘΡΟ 2 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 96 και 100 του Ν. 4412/2016) 

 
1) Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, 

προσφορά εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την παρούσα προκήρυξη. 
 

2) Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία µας 
(∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών, Λ. Καλαµακίου 46 & Ταξιαρχών, 
4ος όροφος,Τµήµα Προµηθειών) όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την 
απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω ∆/νση µέχρι 
την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι τις 15.00 
µ.µ.  

3) Κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών (ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού), οι προσφορές κατατίθενται από την 10.00 π.µ. µέχρι την 10.30 π.µ. 
ενώπιον της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικών της 
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών (Λ. Καλαµακίου 46 & Ταξιαρχών , 4ος 
όροφος, Τµήµα Προµηθειών). Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
πλήθους των προσερχόµενων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της 
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, 
µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής. 

 
4)Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα Αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικών της 
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών, προ της εκπνοής της προθεσµίας που 
καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που 
κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.  

 
5) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές 

δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 

 
6) Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 

περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ( άρθρα 92, 93 και 94 του Ν. 4412/2016) 

 
1. Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην ελληνική 
γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα. Οι προσφορές 
και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
2. Στον φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
α. Η λέξη Προσφορά 
β. η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Αττικής, Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών, 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών, Τµήµα Προµηθειών), 
γ. ο τίτλος της σύµβασης (Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια γραφικής ύλης, για 
την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας  των  37ο ,38ο Βαθµολογικών Κέντρων 
Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 και του ΕΠΑΛ καθώς και για την κάλυψη   των άµεσων 
αναγκών σε γραφική ύλη των ∆/νσεων της Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών της 
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Περιφέρειας Αττικής και των ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  
∆΄ Αθήνας  & του Κ.Ε.∆.∆.Υ). 
δ. η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών). 
ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 
 
Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
 
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».  
Αναλυτικά:  
 
α) Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
περιέχει: 
 
α1) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού 
προσώπου αναλόγως, ήτοι: 

i. Βεβαίωση έναρξης εργασιών, εάν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση 
ii. Ισχύον καταστατικό της εταιρείας, ΦΕΚ σύστασης, τροποποίησης καταστατικού και 

εκπροσώπησης, αν πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε.. ΕΠΕ και Α.Ε. 
 

α2) Συµπληρωµένο το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του 
Παραρτήµατος  Γ΄. 

 
∆ιευκρίνιση για το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) (α2):  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΤΕΥ∆ υποβάλλουν : 
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆.Σ., όταν το νοµικό πρόσωπο είναι 
Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, το ΤΕΥ∆ υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του 
συνεταιρισµού. 
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, το ΤΕΥ∆ αφορά κάθε µέλος που 
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και 
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα 
ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3). 
 
α3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, κατά τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 στην 
οποία : 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία της Προκήρυξης και να δηλώνεται ότι κατά την 
κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη όλους τους όρους της 
παρούσας, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλαχτα 

 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και 
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα 
ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3). 
 
∆ιευκρίνιση για την Υπεύθυνη ∆ήλωση (α3):  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την Υπεύθυνη ∆ήλωση 
υποβάλλουν : 

α) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 
από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού 
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β) Όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά 
κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία 
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
 

α4) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο 
τους. 

 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε 
προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 
Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, ο µειοδότης οφείλει να προσκοµίσει. σε 
σφραγισµένο φάκελο, ενηµερωµένα τα κάτωθι  δικαιολογητικά, από τα οποία να 
προκύπτει η ορθότητα των ανωτέρω υποβληθεισών υπευθύνων δηλώσεων: α) 
απόσπασµα ποινικού µητρώου, β) πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας και γ) 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
 
β) ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», θα 
περιλαµβάνει:  
 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αποδέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 
περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας και αναλυτική περιγραφή των προσφερόµενων 
υπηρεσιών. 
 
Γ) ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», θα 
περιλαµβάνει τον πίνακα 1  του άρθρου 1 συµπληρωµένο, µε την προσφερόµενη τιµή 
χωρίς ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 
 Στην οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων του διαγωνισµού,  θα πρέπει να 
αναφέρεται ρητά η τιµή σε ευρώ, στην οποία θα περιλαµβάνονται οι φόροι, οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Προσφορά που περιέχει τιµή σε 
συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς µε το ζητούµενο από την παρούσα 
∆ιακήρυξη εξοπλισµό, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα & υπογραφή. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών παραλαµβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί 
όσες προσφορές κατατέθηκαν εµπρόθεσµα. 
 
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. 
 
Πιο αναλυτικά, η αποσφράγιση γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: 
 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά 
το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 

2. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. 
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3. 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.  

4. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, εφόσον 
ο κυρίως φάκελος προσφοράς µε τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς όλων των 
συµµετεχόντων αξιολογήθηκαν ως αποδεκτοί. 

5. Σε περίπτωση απόρριψης µίας ή περισσότερων προσφορών κατά το στάδιο αξιολόγησης 
των τεχνικών προσφορών, οι φάκελοι οικονοµικών προσφορών όσων διαγωνιζοµένων 
έγιναν αποδεκτοί δεν αποσφραγίζονται στην ίδια συνεδρίαση, αλλά παραδίδονται στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. Μετά την έκδοση απόφασης από την Οικονοµική 
Επιτροπή επί του α΄ σταδίου του διαγωνισµού, η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών συνεδριάζει εκ νέου και προβαίνει στην 
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, όσων διαγωνιζοµένων κρίθηκαν αποδεκτοί 
στο διαγωνισµό. 

6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 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. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (άρθρο 127 & 221 του Ν. 4412/2016) 

 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής 

της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της προκήρυξης, η 
ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, εξετάζεται από το αρµόδιο 
γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Αττικής, αποφασίζει, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο, ήτοι την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 

 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του Αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης αορίστου διάρκειας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαµβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα 

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

Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 

Σχετικό υπόδειγµα εγγύησης καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Η παράδοση των υλικών θα πραγµατοποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως µε τη ∆/νση 
Οικονοµικών ΠΕ Νοτίου Τοµέα Αθηνών.  
Οι Ταχυδροµικές ∆ιευθύνσεις των υπηρεσιών όπου θα παραδοθούν τα υλικά είναι οι κάτωθι: 
 

    

1 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

  
Παραλία Καλλιθέας- Μοσχάτου (πρώην Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις), κτίριο 
210Α (1ος όροφος) 

2 
∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής 

  
Ελευθερίου Βενιζέλου 283, 176 74 Καλλιθέα (ισόγειο) 

3 

∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π. Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

  
Ελευθερίου Βενιζέλου 283, 176 74 Καλλιθέα (1ος όροφος) 

4 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

  
Λεωφόρος Καλαµακίου 46 & Ταξιαρχών, 174 55 Άλιµος (3ος όροφος ) 

5 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

  
Λεωφόρος Καλαµακίου 46 & Ταξιαρχών, 174 55 Άλιµος (4ος όροφος ) 

6 
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

  
Λεωφόρος Καλαµακίου 46 & Ταξιαρχών, 174 55 Άλιµος (1ος όροφος ) 

7 
∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

  
Λεωφόρος Καλαµακίου 46 & Ταξιαρχών, 174 55 Άλιµος (3ος όροφος ) 

8 Κέντρο  Εφοδιασµού 
  

Κτίριο Εσπλανάδα,∆έλτα Φαλήρου, 176 02 Καλλιθέα 

9 
∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.  Νοτίου Τοµέα Αθηνών 
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Θεοµήτορος 59, 174 55, Άλιµος 

10 
∆ιεύθυνση Α/θµιας Εκπαίδευσης  Αθήνας                                                                                             

  

Λεωφόρος Συγγρού 165,171 21, Ν.Σµύρνη 

11 

∆ιεύθυνση Β/θµιας Εκπαίδευσης  ∆΄Αθήνας 
  

Λεωφόρος Συγγρού 165,171 21, Ν.Σµύρνη 

12 
ΚΕ∆∆Υ ∆΄Αθήνας  

  

Λεωφόρος Συγγρού 165, 171 21, Ν.Σµύρνη 

13 37ο  Βαθµολογικό  Κέντρο της ∆.∆.Ε. ∆΄Αθήνας 

  Λεωφόρος Συγγρού 165, 171 21, Ν.Σµύρνη 

14 38ο   Βαθµολογικό  Κέντρο της ∆.∆.Ε. ∆΄Αθήνας 

  Λεωφόρος Συγγρού 165, 171 21, Ν.Σµύρνη 

15 Ειδικό Εξεταστικό  ΕΠΑ.Λ. της ∆.∆.Ε. ∆΄Αθήνας 

  Λεωφόρος Συγγρού 165, 171 21, Ν.Σµύρνη 

 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από τις  αρµόδιες  Επιτροπές  παρακολούθησης 
και παραλαβής, µε την σύνταξη Πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υλικών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο προµηθευτής τηρεί τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου 
(Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 
 

Ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη της 
εκτέλεσης των εργασιών που αφορά η παρούσα προκήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η 
εκτέλεση των εργασιών διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Τέλος, ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή 
του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. 

 
Η πληρωµή της αξίας θα γίνει µε την οριστική παραλαβή, µετά από την έκδοση του 

χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης 
από τον ανάδοχο των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών και την πιστοποίηση της 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
- Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών του προµηθευτή (πρωτότυπο). 
- Αναλυτική κατάσταση των προς πληρωµή παρεχοµένων ειδών (µπορεί να 
συµπεριλαµβάνεται στο τιµολόγιο). 
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- Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα (κατά την πληρωµή). 
- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής. 

 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, 
εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης.  
 

Ο αναλογούν φόρος βαρύνει τον ανάδοχο. 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι: 

• 0,06% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων  

• Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  

• Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήµου 

• 0,06% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής Εξέτασης  
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

• Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης  
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

• Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήµου. 
 

Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει τη Περιφέρεια Αττικής. 
 

Η δαπάνη βαρύνει τον Ε.Φ. 04.072 στον ΚΑΕ 1111.01 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2017.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 

 
Η παρούσα ∆/ξη  διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά 

που θα προκύψει µεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, η οποία θα 
αφορά την εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα 
λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από 
οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ 
τους. 

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών 
προµηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

 
ΧΡHΣΤΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονοµασία Πιστωτικού Ιδρύµατος ………………………… 
Κατάστηµα                ………………………… 
(∆/νση: οδός – αριθµός, Τ.Κ., FAX)                      Ηµεροµηνία έκδοσης…….. 
       ΕΥΡΩ  ……………………….. 
Προς: Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα ……………………………… 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ……………. 
 
• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το δικαίωµα της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ …...................... στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ: 

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ……………………………, ΑΦΜ……………………. οδός 
…………. αριθµός … ΤΚ ……….. 

Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….., ΑΦΜ……………οδός …………. 
αριθµός … ΤΚ ……….. 

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
1)…….…...., ΑΦΜ……………οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
2)……….…., ΑΦΜ……………οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
3)………….., ΑΦΜ……………οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 

για την καλή εκτέλεση από αυτόν/ήν των όρων της ……………. Σύµβασης µε την Περιφέρεια 
Αττικής για την την προµήθεια γραφικής ύλης, για την κάλυψη των αναγκών 
λειτουργίας  των  37ο ,38ο Βαθµολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 και 
του ΕΠΑΛ καθώς και για την κάλυψη   των άµεσων αναγκών σε γραφική ύλη των 
∆/νσεων της Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και των ∆/νσεων 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  ∆΄ Αθήνας  & του Κ.Ε.∆.∆.Υ 

και το οποίο καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

• Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε 
εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 

• 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 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ: 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µέχρι την επιστροφή αυτής. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε 
γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια 
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ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 
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 φορέα

1  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονοµασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [5002] 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 46 & ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ , 

ΑΛΙΜΟΣ , Τ.Κ. 17455] 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Κ.ΓΟΥΠΙΟΥ] 

- Τηλέφωνο: [213 2101711] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [doiknt@patt.gov.gr] 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.patt.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV): [την προµήθεια γραφικής ύλης, για την κάλυψη των αναγκών 
λειτουργίας  των  37ο ,38ο Βαθµολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 
και του ΕΠΑΛ καθώς και για την κάλυψη   των άµεσων αναγκών σε γραφική ύλη των 
∆/νσεων της Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και των ∆/νσεων 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  ∆΄ Αθήνας  & του Κ.Ε.∆.∆.Υ, 
συνολικού προϋπολογισµού 24.000,00€ συµπ. ΦΠΑ .(CPV : 30192700-8)] 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: […5002…] 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

17PROC006041149 2017-04-07

ΑΔΑ: 70ΙΛ7Λ7-ΘΧΩ



- 18 - 

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 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή µεσαία επιχείρηση3; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσηµο κατάλογο4: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά 

περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύµβασης: 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 

µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

από κοινού µε άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 

συµµετέχουσας 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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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός 

φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονοµικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της 

σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόµενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύµβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 

(κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 

οικονοµικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας 

τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα 

µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες7 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση8· 

2. δωροδοκία9,10· 

3. απάτη11· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες12· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας13· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων14. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου15 το 

οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού 

που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 

απόφασης 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 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 

[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων): 

[……][……][……][……]18 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)19; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν20: 

[……] 
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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 ασφάλισης21, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- 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 

ασφάλισης που οφείλει 

συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;22 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……]  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 23 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου24; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 

µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις25 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, 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 οποίους 

ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης 

υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής 

νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσεις26 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα27; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  
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[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 

µε σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 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 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων28, 

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 

συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 

αναµειχθεί στην προετοιµασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύµβασης29; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια30 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 

σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 

σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 

άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 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 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

[] Ναι [] Όχι 
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πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 

αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές 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  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο 

οικονοµικός 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 Μέρους ΙV 

χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

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 σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται31, 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 δωρεάν32. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 

Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 

διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 
3 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 ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 
4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
5 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 
6  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική 
εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριµένες ικανότητες.” 
7 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.  
8 Όπως 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). 
9 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
10 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/∆ΕΥ 
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). 
11 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. 
12 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. 
13 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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14 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/∆ΕΥ 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.". 
15 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19 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)  
20 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που 
λήφθηκαν.  
21 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).  
22 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  
23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
24 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις 
κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
25 . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
26 Άρθρο 73 παρ. 5. 
27 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
28 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
29 Πρβλ άρθρο 48. 
30  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
31 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
32 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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