
1 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

Έχοντας  υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», 

όπως τροποποιήθηκε με την αρ.  109290/39629/23-12-2016 (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) 

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 

438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία 

τροποποιείται ο  Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 

την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

              

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση       :Τρώων 1 & Χαλκίδος,           

                          Περιστέρι                                                                          
Ταχ. Κώδικας   :121 33 

Πληροφορίες    :Ελευθερία Δούμπου  

 Τηλέφωνο        : 2132100371 

Fax                    :213 2114420 

Ηλεκτρ. Δ/νση : doikdt@patt.gov.gr  

 

 Περιστέρι,   07 – 04 - 2017  

  

Αρ. Πρωτ.:  72639 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

προμήθειας μελανιών, toners και drums για 

εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

και μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax), για την  

κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των 
Βαθμολογικών Κέντρων Πανελλαδικών 
Εξετάσεων 2017 καθώς και για την κάλυψη 

των άμεσων αναγκών των Δ/νσεων της ΠΕ 

Δυτικού Τομέα Αθηνών και των Δ/νσεων 
Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

45.000 € ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 

 

ΚΑΕ 111101 

 

(CPV: 30125110-5) 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
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6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» και οι διορθώσεις σφαλμάτων αυτού (ΦΕΚ 206/τ. Α΄/03-11-2016).  

8. Το άρθρο 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ.Α΄/06-12-2016), σχετικά με τις τροποποιήσεις του 

Ν. 4412/2016. 

9. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.» 

10. To Π.Δ 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α/26-06-2000) «Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις 

αρμοδιοτήτων τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση » άρθρο 1, παρ. 3, όπως διαμορφώθηκε με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-

2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης », άρθρο 283, παρ.3. 

11. Την υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 

θέμα «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής». 

12. Την υπ’ αρ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΦΕΚ 114/ΟΥΔΔ/10-3-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 

Αττικής με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής». 

13. Την υπ’ αρ. οικ. 53499/13-03-17 (ΦΕΚ 804/τ.Β/13.3.2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 

Αττικής, αναφορικά με την τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 8840/13-1-2017 (ΦΕΚ 

39/τ.Β/17.1.2017) Απόφαση 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 και την υπ’ αρ. οικ. 14027/2017 (ΦΕΚ 97/τ. Β΄/23-

01-2017) Τροποποίηση - συμπλήρωση αυτής. 

14. Την υπ’ αρ. 61/2017 (ΑΔΑ: 7ΧΠ47Λ7-ΧΨ9) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής 

έτους 2017. 

15. Την υπ’ αρ. 451/2017 (ΑΔΑ: ΨΦΖΖ7Λ7-ΥΧΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μελανιών, toner και drum για 

εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax), για την  κάλυψη 

των αναγκών λειτουργίας των Βαθμολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 καθώς 

και για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των Δ/νσεων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και των 

Δ/νσεων Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ. 

16. Την υπ’ αρ. 61003/21-3-2017   (ΑΔΑ: 7Δ4Ω7Λ7-Μ6Υ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η 

οποία βαρύνει τον ΚΑΕ 111101 προϋπολογισμού 2017 του Ειδικού Φορέα 03072. 

17. Την υπ’ αρ. 772/2017 (ΑΔΑ: 6ΟΝΠ7Λ7-Μ5Λ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής, με την οποία εγκρίνονται οι όροι της Παρούσης. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

 
Συνοπτικό Διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης, την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, σε ευρώ, για την 

προμήθεια μελανιών, toners και drums για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και 
μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax), για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των 
Βαθμολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 καθώς και για την κάλυψη των 
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άμεσων αναγκών των Δ/νσεων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και των Δ/νσεων 

Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ. 

 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης και είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί: 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 4ος ΟΡΟΦΟΣ 

25 – 04 - 2017 Τρίτη 

 

10:00 π.μ. 

 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται. 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα 180 

ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν από τον παραπάνω προβλεπόμενο 

χρόνο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ελάχιστη προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της Διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

 

Η παρούσα Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στη Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, 

Τμήμα Προμηθειών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4
ος

 όροφος), και στο Διαδίκτυο: στο  

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr, 

στο πρόγραμμα Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Αττικής www.patt.gov.gr . 

 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  σύμφωνα με: 

α)  Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» όπως ισχύει.  

β) Τους όρους που περιέχονται στα κάτωθι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης: 

 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Περιγραφή ειδών και ποσοτήτων.  

 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
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Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με της όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από την Δ/νση 

Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, 
Περιστέρι, 4ος όροφος), τηλ. 2132100359-371. 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

 

 

Κοινοποίηση: 

- Δ/νση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής 

Τμήμα Διαδικτύου (με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Αττικής) Email: site@patt.gov.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(Άρθρο 96 & 97 του Ν.4412/2016) 
 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, 

προσφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 

2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται/κατατίθενται  στη Διεύθυνση Οικονομικών  Π.Ε. 

Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, Τ.Κ 
12133, 4ος όροφος, τηλ. 213210359-371, με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται 

με απόδειξη, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 

μέχρι την 24 – 04 - 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ.  

3. Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10:00 

π.μ. μέχρι την 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Τρώων 1 & 
Χαλκίδος, Περιστέρι, 4

ος
 όροφος). Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί  και μετά την ώρα 

λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 

πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων 

λεπτών της ώρας. Μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή καμία προσφορά.  

 

4. Προσφορές που περιέρχονται στη Διεύθυνση Οικονομικών  Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, με 

οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων διαγωνισμών προ της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής. 

 

5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 

αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

 

6. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 

τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, 

δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

(Άρθρο 92 του Νόμου 4412/2016) 

Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των υλικών που αναφέρονται στον πίνακα του 

Παραρτήματος Β’, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, 

στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Η λέξη Προσφορά  

2. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, 

Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών). 

3. Ο τίτλος της διακήρυξης (Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών, 
toners και drums για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και μηχανών 

τηλεομοιοτυπίας (fax), για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των Βαθμολογικών 

Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 καθώς και για την κάλυψη των άμεσων 

αναγκών των Δ/νσεων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης 
Γ’ Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ.) 

4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) 

5. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

Εντός του  κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται τα κάτωθι: 

 

α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά      

    Συμμετοχής» 

β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

γ) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

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

 

3. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

(Άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 

 

Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει, εις διπλούν (1 πρωτότυπο 

και 1 αντίγραφο), τα κάτωθι: 

 

Α1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να 

αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού και να δηλώνεται ότι κατά την κατάρτιση της 

προσφοράς τους, έχουν λάβει υπόψη τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων 

αυτής, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως. 

 

Α2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του 

Ν.4412/2016, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας και το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 

 

Σύμφωνα με το Ν.4250/2014, άρθρο 3, η ημερομηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων 

πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα 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.   

 

Α3.  Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα: 

Προκειμένου για ΑΕ και ΕΠΕ: 
- Καταστατικό σύστασης του νομικού προσώπου και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και 

τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης ή αντίστοιχα πιστοποιητικά δημοσίευσης στο διαδικτυακό 

τόπο του ΓΕΜΗ εφόσον πρόκειται για πράξεις και στοιχεία των οποίων η υποχρέωση 

καταχώρησης στο ΓΕΜΗ γεννήθηκε από 1.1.2015. 

- ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου ή αντίστοιχα πιστοποιητικά δημοσίευσης στο 

διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ εφόσον πρόκειται για πράξεις και στοιχεία των οποίων η 

υποχρέωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ γεννήθηκε από 1.1.2015. 

- Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται από 

την κείμενη νομοθεσία. 

 

Προκειμένου για  Ο.Ε, Ε.Ε: 
-  Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

-  Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού, 

- Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται από 

την κείμενη νομοθεσία, 
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Τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή υποβάλλουν κατά περίπτωση 

τα δικαιολογητικά σύστασής τους και τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν τα 

πρόσωπα που νομικά δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, τα οποία εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδονται τα 

σχετικά πιστοποιητικά. 

 

Επιπλέον  όλα τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να καταθέσουν Πρακτικό Δ.Σ ή απόφασης των 

εταίρων ή κατά περίπτωση του αρμοδίου κατά το καταστατικό οργάνου περί έγκρισης 

συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 

Προκειμένου για  ενώσεις οικονομικών φορέων: 
- Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης για κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση. 

-  Πράξη του αρμόδιου οργάνου της Ένωσης από το οποίο να προκύπτει η έγκριση για τη 

συμμετοχή του κάθε μέλους στην Ένωση, και στο Διαγωνισμό. 
 
Προκειμένου για Φυσικά Πρόσωπα: 
- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του. 

 

Α4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή οικονομική προσφορά, υποβάλλουν τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που μετέχει στην ένωση. 

 

4. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

          (Άρθρο 94 του Ν.4412/2016) 

 
Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 

αντίγραφο), τα κάτωθι: 

 

- Τον πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. 

- Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004, όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα των 

Τεχνικών Προδιαγραφών (σημεία 13 και 14) του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσης. 

 
 

5. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

                                                               (Άρθρο 95 του Ν.4412/2016) 

 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά εις διπλούν (1 

πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μέσα στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με  το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του  

Παραρτήματος Δ΄ 
 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών που 

αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος Β΄. Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ΕΥΡΩ και 

συντάσσεται σύμφωνα με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του  Παραρτήματος Δ΄ 

Οι τιμές των προς προμήθεια ειδών πρέπει δίνονται ανά μονάδα και ανά είδος. Οι τιμές που θα 

υποβληθούν πρέπει να είναι τελικές. Στις τιμές ανά μονάδα θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την 

17PROC006038551 2017-04-07

ΑΔΑ: 73Μ57Λ7-ΘΤ7



8 

τελική αξία σε € χωρίς ΦΠΑ, το ΦΠΑ  και την τελική αξία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το 

σύνολο των ειδών, και να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. 

 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα. 

 

Προσφορά που δεν αντιστοιχεί ακριβώς με τις ζητούμενες από την παρούσα διακήρυξη ποσότητες, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

Μειοδότης θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, εφόσον καλύπτονται οι όροι του παρόντος διαγωνισμού. 

 

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

( Άρθρο 100 του Ν. 4412/2016) 

 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση των 

προσφορών διενεργείται δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στην διαδικασία και 

των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, ο φάκελος των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς. Μονογράφονται από την 

Γνωμοδοτική Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 

τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από το παραπάνω όργανο 

και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο 

όργανο και φυλάσσεται προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα 

ορισθεί.  

2. Στη συνέχεια η Γνωμοδοτική Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των 

τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με 

βάση το κριτήριο ανάθεσης. 

3. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών που 

κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών 

Προδιαγραφών, αποσφραγίζονται είτε στην ίδια συνεδρίαση, είτε σε νέα ημερομηνία και 
ώρα κατά την κρίση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και ακολουθεί ανακοίνωση τιμών. Για 

όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα στάδια αξιολόγησης των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι φάκελοι της Οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

4. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων καταχωρούνται σε Πρακτικό, σε τρία αντίτυπα, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, και  παραδίδεται στην υπηρεσία 

που διενεργεί το διαγωνισμό μαζί με τους φακέλους των προσφορών. Τα αποτελέσματα των 

ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής.  

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
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Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου  

και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

 

Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει της τιμής, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές θα 

κριθούν αποδεκτές.  
 

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

(Άρθρο 102 του Ν.4412/2016) 

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 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 συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και 

των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 

προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες 

ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση 

αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 

74/τ.Α΄/2014), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής 

των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 

κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, δεν επιτρέπεται 

να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους 

όρους της Διακήρυξης αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 

εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

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

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 

φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να 

διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής 

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

επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η Αναθέτουσα Αρχή 

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

ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την Αναθέτουσα Αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του 

από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 

8.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(Άρθρο 103 του Ν.4412/2016) 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον οικονομικό 

φορέα, τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 
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προθεσμίας, όχι μεγαλύτερης, των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο 

Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, 

Περιστέρι, Τ.Κ 12133, 4ος όροφος), ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή 

Αξιολόγησης: 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας. 

Το  ως άνω απόσπασμα  αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών Ε.Π.Ε., O.E. και Ε.Ε. τον διαχειριστή, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση, αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων (Φορολογική Ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(Ασφαλιστική Ενημερότητα). Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης πρέπει να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά του. 

Σε περίπτωση που προσωρινός ανάδοχος είναι Ένωση οικονομικών φορέων, υποβάλλει τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά 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 (ΦΕΚ  

188/τ.Α/1984). 

Η διαδικασία ελέγχου και η αξιολόγησης των ανωτέρω δικαιολογητικών πραγματοποιείται από την 

αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης και ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού, σε 

τρία αντίτυπα, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται μαζί με τον 

φάκελο στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων 

επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  

 

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 (άρθρο 127 & 221 του Ν. 4412/2016) 

 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι 

πέντε (5) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα.  

Σε περίπτωση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης  Οικονομικών της Π.Ε. 

Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, Τ.Κ 12133, 
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 όροφος), εξετάζεται από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και το 

αποφασίζον όργανο, η Οικονομική Επιτροπή 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 Δημοσίου 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 

όργανο την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής. 

 

10. 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 «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το 

ύψος της οποίας καθορίζεται  σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) 

μήνες από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών που ορίζεται στα έγγραφα της Σύμβασης. 

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 καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του 

αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

11.ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην παράδοση των υλικών ως εξής:  

• Τα υλικά που αφορούν τα Βαθμολογικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017, όπως αυτά 

περιγράφονται στον πίνακα του Παραρτήματος Β’,  θα παραδοθούν εντός δέκα (10) ημερών 

και  

• Τα υλικά των υπολοίπων υπηρεσιών, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα του Παραρτήματος 

Β’,  θα  παραδοθούν τμηματικά, σε δύο δόσεις, κατά το ήμισυ των ποσοτήτων, και μέσα σε 

χρονικό διάστημα  τεσσάρων (4) μηνών,  

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου των ειδών. 

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση 

απόσυρσης μέρους ή όλου του εξοπλισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή 

μερικώς η ανάγκη προμήθειας υλικών του αναδόχου που  αφορά τον παρόντα πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό, οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια  των υλικών διακόπτεται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
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12. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

(Άρθρο 208  και 2019 του Ν.4412/2016) 

 
Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως με την Δ/νση 

Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

 

Οι Ταχυδρομικές διευθύνσεις των υπηρεσιών όπου θα παραδοθούν τα υλικά είναι οι κάτωθι: 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ 

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Ε ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ,  

ΤΚ 12133, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

2 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 3, ΤΚ 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ 

3 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

4 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤΑΣ. 
ΘΗΒΩΝ 401, ΤΚ 12210 ΑΙΓΑΛΕΩ 

5 ΚΕΔΔΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΗΒΩΝ 250, ΤΚ 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ 

 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Επιτροπές 

παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής  υπηρεσιών, με τη σύνταξη 

Πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών.  

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. 

 

13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

(Άρθρο 200 του Ν.4412/2016) 

 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, μετά από κάθε παράδοση και την 

οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών από τις αρμόδιες Επιτροπές 

παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, υπό την 

προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα εξής: 

1. Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. 

2. Τιμολόγιο. 

3. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας καθώς και οποιοδήποτε άλλο 

έγγραφο τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

 

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο: 

• 0,06 % επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων. 

• Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρου τέλους. 

• υπέρ ΟΓΑ 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 

 

Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 111101, προϋπολογισμού 2017, του ειδικού φορέα 03072. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
 

ΚΤΙΡΙΟ 

ΘΗΒΩΝ 

401, 

ΑΙΓΑΛΕΩ 

α/α ΤΥΠΟΣ -ΜΟΝΤΕΛΟ   
ΕΙΔΟΣ 

(toner/drum/μελάνι) 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

(εκτυπωτής/ 
fax/φωτοτυπικό) 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ
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Α

 

1 CANON FAX L 100 TONER FAX Τεμάχια 2         2 

2 
CANON IMAGE RUNNER 

2520i 
TONER ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 12         12 

3 
CANON IMAGE RUNNER 

2520i 
DRUM + BLADE ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 2         2 

4 CANON IR 2000 Toner C-EXV5 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια       5   5 

5 CANON IR 2000 
Drum C-EXV5 

(6837A003) 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια       2   2 

6 CANON IR 3530 TONER ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 2         2 

7 CANON IR 5000 TONER ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 2         2 

8 CANON L295 FX 3 toner FAX Τεμάχια 3         3 

9 CANON SUPER G3 TONER L390 FAX Τεμάχια 4         4 

10 COMPUPRINT 4/43 ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 300         300 

11 COMPUPRINT MDP 30FB ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 25         25 

12 COMPUPRINT SP 40PLUS ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 200         200 

13 EPSON M1400 Toner C13S050650 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       2   2 

14 EPSON STYLUS SX215 
Μελάνι BLACK 

(T071140) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       2   2 

15 EPSON STYLUS SX215 
Μελάνι CYAN  

(T071240) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       1   1 

16 EPSON STYLUS SX215 
Μελάνι MAGENTA 

(T071340) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       1   1 

17 EPSON STYLUS SX215 
Μελάνι YELLOW 

(T071440) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       1   1 

18 HP Color LaserJet CP 1515n TONER MAGENTA ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1         1 

19 HP Color LaserJet CP 1515n TONER CYAN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1         1 

20 HP Color LaserJet CP 1515n TONER GREEN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1         1 

21 HP Color LaserJet CP 1515n TONER YELLOW ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1         1 

22 HP Color LaserJet CP 1515n DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1         1 

23 HP Color LaserJet 2700 Q7560A BLACK ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2         2 

24 HP Color LaserJet 2700 Q7561A CYAN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1         1 

25 HP Color LaserJet 2700 Q7563A MAJENTA ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1         1 

26 HP LaserJet 1010  Toner HP 12A ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       6   6 

27 HP LaserJet 1020 HP 12A toner ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ τεμάχιο   2 3     5 

28 HP LaserJet 1102w HP85A toner ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ τεμάχιο   4 4     8 

29 HP LaserJet 1300 Toner HP 13A ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       2   2 

30 HP LaserJet 1300 Toner HP13x ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ τεμάχιο     2     2 

31 HP LaserJet 4015n TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2         2 

32 HP LaserJet 4200n TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 10       2 12 

33 HP LaserJet P1006 HP 35A toner ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ τεμάχιο   8 8     16 
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ΚΤΙΡΙΟ 
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ΑΙΓΑΛΕΩ 

α/α ΤΥΠΟΣ -ΜΟΝΤΕΛΟ   
ΕΙΔΟΣ 

(toner/drum/μελάνι) 

ΕΙΔΟΣ 
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34 HP LaserJet P2055d HP05X toner ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ τεμάχιο   4 6     10 

35 HP OFFICEJET J3680 
Μελάνι 21  BLACK 

(C9351AE) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       2   2 

36 HP OFFICEJET J3680 
Μελάνι 22  COLOR 

(C9352AE) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       2   2 

37 HP P1005 Toner HP 35A ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       2   2 

38 HP P1505 Toner HP 36A ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       2   2 

39 HP P1566 Toner HP78A ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       3   3 

40 HP P2015 Toner HP 53A ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       2   2 

41 KYOCERA KM4035 Toner KM4035 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ τεμάχιο   4 4     8 

42 LEXMARK  X364dn TONER ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 7         7 

43 LEXMARK  X364dn PHOTOCONDUCTOR ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 3         3 

44 LEXMARK  Z 2420 
Μελάνι 36 BLACK 

(18C2130E) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       2   2 

45 LEXMARK  Z 2420 
Μελάνι 37 COLOR 

(18C2140E) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       1   1 

46 LEXMARK E 220 Toner 12S0400 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2         2 

47 LEXMARK E 240 Toner 24016 SE ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       2   2 

48 LEXMARK E 240 Drum 12A8302 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       1   1 

49 LEXMARK E 360 D Toner E260A11E ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       5   5 

50 LEXMARK E 360 D Drum  E260X22G ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       2   2 

51 LEXMARK E120 Toner 12016SE ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ τεμάχιο   11 8     19 

52 LEXMARK E352dn Toner E250 A11E ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ τεμάχιο 2   2     4 

53 LEXMARK E352dn DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ τεμάχιο 1   2     3 

54 LEXMARK MS 811 dn TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 4         4 

55 LEXMARK MS 811 dn DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2         2 

56 LEXMARK MX 410 de TONER ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 5         5 

57 LEXMARK MX 410 de DRUM ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 3         3 

58 LEXMARK T630 TONER 12A7460 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 10         10 

59 LEXMARK W840 TONER W84020H ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 21         21 

60 LEXMARK W840 
W84030H 

photoconductor 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 13         13 

61 LEXMARK W850 TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 4         4 

62 LEXMARK W850 PHOTOCONDUCTOR ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2         2 

63 LEXMARK X264dn TONER FAX Τεμάχια 2         2 

64 LEXMARK X264dn DRUM FAX Τεμάχια 2         2 

65 MINOLTA Di3010 MT 303B toner ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
σετ 2 

τεμαχίων 
    2     2 

66 PANASONIC KX-FL 421 TONER FAX Τεμάχια 2         2 

67 PANASONIC KX-FL 511 DRUM FAX Τεμάχια 1         1 

68 PANASONIC KX-MB-771 TONER FAX Τεμάχια 1         1 

69 PANASONIC KX-MB-771 DRUM FAX Τεμάχια 1         1 

70 PANASONIC KXMC 6020 ΜΕΛΑΝΙ (3 έγχρωμα) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 1         1 

71 PANASONIC KXMC 6020 ΜΕΛΑΝΙ μαύρο ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 1         1 

72 PANASONIC KXMC 6020 DRUM ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 1         1 

73 PANASONIC UF 7300-EP TONER ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 1         1 
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ΚΤΙΡΙΟ 

ΘΗΒΩΝ 

401, 

ΑΙΓΑΛΕΩ 

α/α ΤΥΠΟΣ -ΜΟΝΤΕΛΟ   
ΕΙΔΟΣ 

(toner/drum/μελάνι) 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

(εκτυπωτής/ 
fax/φωτοτυπικό) 

ΜΟΝΑΔΑ 
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74 PANASONIC UF 7300-EP DRUM ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 1         1 

75 RICOH AFICIO 1140L Toner SP1000E FAX τεμάχιο   2 3 3   8 

76 RICOH AFICIO DSM- 632 TONER ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 2         2 

77 RICOH AFICIO DSM- 632 DRUM ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 1         1 

78 RICOH Nashuatec RICOH 2220D toner ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ τεμάχιο   1       1 

79 SAMSUNG  ML-2010 PR Toner ML-2010 D3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       3   3 

80 SAMSUNG ML-1640 Toner MLT-D 1082 S ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       2   2 

81 
SAMSUNG ML-1665 και 

ML-1675 
Toner MLT-D 1042 S ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια       4   4 

82 SAMSUNG SCX-6345 N TONER ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 2         2 

83 SAMSUNG SCX-6345 N DRUM ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 1         1 

84 SAMSUNG SF-370 TONER FAX Τεμάχια 1         1 

85 SAMSUNG SF-370 DRUM FAX Τεμάχια 1         1 

86 SAMSUNG SF-760P MLT-D101S toner FAX Τεμάχια 4         4 

87 
TRIUMPH – ADLER DC 

2435 

Toner UTAX CD 1435 

(613510010) 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια       1   1 

88 XEROX 5638 workcentre TONER ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
σετ 2 

τεμαχίων 
  2 2     4 

89 Ricoh Aficio 2022 DRUM ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια         1 1 

90 Ricoh Aficio 2022 Drum blade ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια         1 1 

91 Konica Minolta bizhub 250 TONER ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια         6 6 

92 Konica Minolta bizhub 250 DRUM ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια         1 1 

93 Lexmark E 250dn TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια         3 3 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Τα προαναφερόμενα είδη του θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. 

α/α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

(INKCARTRIDGES, TONERS, DRUMS) 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜ/ΜΑΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝKAI Φ ΑΞ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

(INKCARTRIDGES, TONERS, DRUMS κ.α.) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, 

ΠΟΛΥΜ/ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX. 

2 

Οιπροσφέροντεςθαπρέπειναδηλώσουντησυμμόρφωσήτουςμετιςαπαιτήσειςτηςτεχνικών 

προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, οι οποίες θα συμπεριληφθούν 

ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

3 Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών να είναι σταθερές  για ένα (1) έτος. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4 Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

5 
Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας-αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των 

μηχανημάτων (original). 

6 Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. 

7 Να μην είναι αναγομωμένα (refilled). 

8 

Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα με 

νέο. 

Εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά περισσότερο από το 10% της ποσότητας του συγκεκριμένου 

κωδικού, θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου κωδικού, χωρίς οικονομική 

επιβάρυνση του φορέα. 

9 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα. 

Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται: 

α) ο τύπος του μηχανήματος για το οποίο προορίζονται, 

β)η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά, η ημερομηνία κατασκευής, 

γ)Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς. 

Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία 

παράδοσης. 

 
10 

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει επίσης να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να 

αφαιρείται πριν από τη χρήση. 

11 

Σε περίπτωση που καταργηθεί η χρήση ενός ή περισσοτέρων συσκευών και αντικατασταθούν με 

άλλες, ο φορέας θα μπορεί να προμηθευτεί τα αναλώσιμα των νέων συσκευών από τον προμηθευτή 

εφόσον προσφέρονται σε τιμή ίσης αξίας. 

12 
Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων και εγγύηση καλής λειτουργίας 

συσκευής. 

13 Πιστοποίηση τουλάχιστον ISO 9001:2008 για τον προμηθευτή. 
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14 
Πιστοποίηση ISO 14001:2004 για τον προμηθευτή, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την 

ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

15 
Όλα τα προϊόντα να είναι νόμιμα και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

16 Να ορισθεί ως υποχρέωση η παραλαβή και ορθή διαχείριση των παλιών αναλωσίμων. 

17 

Όλα τα προσφερόμενα είδη (original)όπου ο κωδικός δεν είναι δηλωμένος στους πίνακες 

αναλωσίμων να προσφερθεί ο κωδικός μελανιού με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα (αριθμός σελίδων) 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 (μονόχρωμα toner), ISO/IEC 24711 (έγχρωμα 

μελανοδοχεία),ISO/IEC 19798 (έγχρωμα toner). 

18 

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας συγκεκριμένου αναλωσίμου να υπάρχει η δέσμευση για όσο 

διάστημα διαρκεί η αναζήτηση να αντικαθίσταται προσωρινά ο εκτυπωτής, πολυμηχάνημα, plotter με 

άλλον παρόμοιων ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης 

Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης, προκειμένου να συνεχίζεται η αδιάληπτη λειτουργίας της 

υπηρεσίας. Η περίοδος αντικατάστασης του εκτυπωτή, πολυμηχανήματος ή plotter ορίζεται να γίνει 

το αργότερο σε20 εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση για παραγγελία αναλωσίμου της συσκευής, 

με ρήτρα λόγω μη συμμόρφωσης της υποχρέωσης για αντικατάσταση εντός της οριζόμενης περιόδου, 

50 ευρώ ανά ημέρα ξεκινώντας από την δέκατη πέμπτη (15) ημέρα παραγγελίας του αναλωσίμου. 

19 Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

α/α ΤΥΠΟΣ -ΜΟΝΤΕΛΟ   
ΕΙΔΟΣ 

(toner/drum/μελάνι) 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

(εκτυπωτής/ 
fax/φωτοτυπικό) 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Σ
Υ
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ΙΚ

Η
 

Π
Ο
Σ
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Τ
Η
Τ
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ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

1 CANON FAX L 100 TONER FAX Τεμάχια 2   

2 
CANON IMAGE RUNNER 

2520i 
TONER ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 12   

3 
CANON IMAGE RUNNER 

2520i 
DRUM + BLADE ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 2   

4 CANON IR 2000 Toner C-EXV5 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 5   

5 CANON IR 2000 
Drum C-EXV5 

(6837A003) 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 2   

6 CANON IR 3530 TONER ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 2   

7 CANON IR 5000 TONER ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 2   

8 CANON L295 FX 3 toner FAX Τεμάχια 3   

9 CANON SUPER G3 TONER L390 FAX Τεμάχια 4   

10 COMPUPRINT 4/43 ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 300   

11 COMPUPRINT MDP 30FB ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 25   

12 COMPUPRINT SP 40 PLUS ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 200   

13 EPSON M1400 Toner C13S050650 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

14 EPSON STYLUS SX215 
Μελάνι BLACK 

(T071140) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

15 EPSON STYLUS SX215 
Μελάνι CYAN  

(T071240) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1   

16 EPSON STYLUS SX215 
Μελάνι MAGENTA 

(T071340) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1   

17 EPSON STYLUS SX215 
Μελάνι YELLOW 

(T071440) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1   

18 
HP COLOR LASER JET CP- 

1515n 
TONER MAGENTA ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1   

19 
HP COLOR LASER JET CP- 

1515n 
TONER CYAN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1   

20 
HP COLOR LASER JET CP- 

1515n 
TONER GREEN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1   

21 
HP COLOR LASER JET CP- 

1515n 
TONER YELLOW ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1   

22 
HP COLOR LASER JET CP- 

1515n 
DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1   

23 HP COLOR LASERJET 2700 Q7560A BLACK ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

24 HP COLOR LASERJET 2700 Q7561A CYAN ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1   

25 HP COLOR LASERJET 2700 Q7563A MAJENTA ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1   

26 HP LaserJet 1010  Toner HP 12A ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 6   

27 HP LaserJet 1020 HP 12A toner ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ τεμάχιο 5   

28 HP LaserJet 1102w HP85A toner ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ τεμάχιο 8   

29 HP LaserJet 1300 Toner HP 13A ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

30 HP LaserJet 1300 Toner HP13x ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ τεμάχιο 2   

31 HP LaserJet 4015n TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

32 HP LaserJet 4200n TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 12   

33 HP LaserJet P1006 HP 35A toner ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ τεμάχιο 16   

34 HP LaserJet P2055d HP05X toner ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ τεμάχιο 10   
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α/α ΤΥΠΟΣ -ΜΟΝΤΕΛΟ   
ΕΙΔΟΣ 

(toner/drum/μελάνι) 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

(εκτυπωτής/ 
fax/φωτοτυπικό) 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Σ
Υ
Ν
Ο
Λ
ΙΚ

Η
 

Π
Ο
Σ
Ο
Τ
Η
Τ
Α

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

35 HP OFFICEJET J3680 
Μελάνι 21  BLACK 

(C9351AE) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

36 HP OFFICEJET J3680 
Μελάνι 22  COLOR 

(C9352AE) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

37 HP P1005 Toner HP 35A ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

38 HP P1505 Toner HP 36A ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

39 HP P1566 Toner HP78A ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 3   

40 HP P2015 Toner HP 53A ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

41 KYOCERA KM4035 Toner KM4035 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ τεμάχιο 8   

42 LEXMARK  X364dn TONER ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 7   

43 LEXMARK  X364dn PHOTOCONDUCTOR ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 3   

44 LEXMARK  Z 2420 
Μελάνι 36 BLACK 

(18C2130E) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

45 LEXMARK  Z 2420 
Μελάνι 37 COLOR 

(18C2140E) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1   

46 LEXMARK E 220 Toner 12S0400 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

47 LEXMARK E 240 Toner 24016 SE ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

48 LEXMARK E 240 Drum 12A8302 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 1   

49 LEXMARK E 360 D Toner E260A11E ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 5   

50 LEXMARK E 360 D Drum  E260X22G ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

51 LEXMARK E120 Toner 12016SE ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ τεμάχιο 19   

52 LEXMARK E352dn Toner E250 A11E ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ τεμάχιο 4   

53 LEXMARK E352dn DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ τεμάχιο 3   

54 LEXMARK MS 811 dn TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 4   

55 LEXMARK MS 811 dn DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

56 LEXMARK MX 410 de TONER ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 5   

57 LEXMARK MX 410 de DRUM ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 3   

58 LEXMARK T630 TONER 12A7460 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 10   

59 LEXMARK W840 TONER W84020H ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 21   

60 LEXMARK W840 
W84030H 

photoconductor 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 13   

61 LEXMARK W850 TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 4   

62 LEXMARK W850 PHOTOCONDUCTOR ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

63 LEXMARK X264dn TONER FAX Τεμάχια 2   

64 LEXMARK X264dn DRUM FAX Τεμάχια 2   

65 MINOLTA Di3010 MT 303B toner ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
σετ 2 

τεμαχίων 
2   

66 PANASONIC KX-FL 421 TONER FAX Τεμάχια 2   

67 PANASONIC KX-FL 511 DRUM FAX Τεμάχια 1   

68 PANASONIC KX-MB-771 TONER FAX Τεμάχια 1   

69 PANASONIC KX-MB-771 DRUM FAX Τεμάχια 1   

70 PANASONIC KXMC 6020 
ΜΕΛΑΝΙ  

(3 έγχρωμα) 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 1   

71 PANASONIC KXMC 6020 ΜΕΛΑΝΙ μαύρο ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 1   

72 PANASONIC KXMC 6020 DRUM ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 1   

73 PANASONIC UF 7300-EP TONER ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 1   

74 PANASONIC UF 7300-EP DRUM ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμάχια 1   

75 RICOH AFICIO 1140L Toner SP1000E FAX τεμάχιο 8   

76 RICOH AFICIO DSM- 632 TONER ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 2   

77 RICOH AFICIO DSM- 632 DRUM ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 1   

78 RICOH Nashuatec RICOH 2220D toner ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ τεμάχιο 1   
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α/α ΤΥΠΟΣ -ΜΟΝΤΕΛΟ   
ΕΙΔΟΣ 

(toner/drum/μελάνι) 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

(εκτυπωτής/ 
fax/φωτοτυπικό) 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Σ
Υ
Ν
Ο
Λ
ΙΚ

Η
 

Π
Ο
Σ
Ο
Τ
Η
Τ
Α

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

79 SAMSUNG  ML-2010 PR Toner ML-2010 D3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 3   

80 SAMSUNG ML-1640 Toner MLT-D 1082 S ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 2   

81 
SAMSUNG ML-1665 και 

ML-1675 
Toner MLT-D 1042 S ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 4   

82 SAMSUNG SCX-6345 N TONER ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 2   

83 SAMSUNG SCX-6345 N DRUM ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 1   

84 SAMSUNG SF-370 TONER FAX Τεμάχια 1   

85 SAMSUNG SF-370 DRUM FAX Τεμάχια 1   

86 SAMSUNG SF-760P MLT-D101S toner FAX Τεμάχια 4   

87 
TRIUMPH – ADLER DC 

2435 

Toner UTAX CD 1435 

(613510010) 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 1   

88 XEROX 5638 workcentre TONER ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
σετ 2 

τεμαχίων 
4   

89 Ricoh Aficio 2022 DRUM ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 1   

90 Ricoh Aficio 2022 Drum blade ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 1   

91 Konica Minolta bizhub 250 TONER ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 6   

92 Konica Minolta bizhub 250 DRUM ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Τεμάχια 1   

93 Lexmark E 250dn TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Τεμάχια 3   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΦΠΑ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπογραφή & Σφραγίδα 

Νόμιμου Εκπροσώπου 

 

 

 

…………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

 [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]\ 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 
 

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

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 

 

 

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

(αφ) 
- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5002] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΚ 12133] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ελευθερία Δούμπου] 

- Τηλέφωνο: [213-2100371] 

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

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [patt.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[Προμήθεια μελανιών, toner και drum για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και 
μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax), για την  κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των 
Βαθμολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 καθώς και για την κάλυψη των 

άμεσων αναγκών των Δ/νσεων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και των Δ/νσεων 

Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας,  CPV: 30125110-5] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [5002] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 
και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
iv
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ 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) [……] 
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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: 

 

 

Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝv
 

 

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 …): 

[……] 

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 ΤΕΥΔ 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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·  

2. δωροδοκίαviii,ix
·  

3. απάτηx
·  

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·  

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii
·  

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii
. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiv 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): 

[……][……][……][……]
xv

 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

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) Διάρκεια 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 εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xix

: [……] 
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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 
ασφάλισηςxx

, 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; Διευκρινήστε: 

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 ;xxi
 

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): 
xxii

 

[……][……][……] 
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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 
δικαίουxxiii

; 

 

 
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 καταστάσειςxxiv : 

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: 

- Διευκρινίστε 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 περιστάσειςxxv  

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 παράπτωμαxxvi; 

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:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 
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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 συμφερόντωνxxvii, 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 

σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxix

 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 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;  

[] Ναι [] Όχι 

17PROC006038551 2017-04-07

ΑΔΑ: 73Μ57Λ7-ΘΤ7



28 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ 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 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη 

με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 

σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 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 αναφέρονται
xxx

. 

 

 

(Τόπος……..)(Ημερομηνία…….) 

Ο/Η ΔΗΛ……… 

 

(Υπογραφή) 
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

σκοπούς.  

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

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

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

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

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

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v  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.” 

vi 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.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

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

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

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

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x 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. 

xi 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. 

xii 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”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xviii 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)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xx 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).  

xxi 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  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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