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Προµήθεια εντύπων λειτουργικών και καλλιτεχνικών για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης (Β΄ εξάµηνο 2018- Α΄ εξάµηνο 2019), προϋπολογισµού δαπάνης 120.975,49 € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%.  
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Περιεχόµενα 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1 

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 54636 

Τηλέφωνο 2313 317545 

Φαξ 2313 317519 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  m.thomaidou@thessaloniki.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες1 Μαρία Θωµαΐδου  

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 2 ∆ήµος, αποτελεί «µη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην 

Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας ΟΤΑ)3. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.4 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες». 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 5  

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.6 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από : 

 τον διαδικτυακό τόπο ∆ήµου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr 

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

                                                           

1 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί 

τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  
 

2 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη 

κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
 

3 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας 

(Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14. 
 

4
 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 

δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 

Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 
5
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

6
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
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Χρηµατοδότηση της σύµβασης7 

Η δαπάνη των 120.975,49 € θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. που αφορούν σε καλλιτεχνικά 
έντυπα : 

• 10/6471.01.70 «Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Α΄ ∆ηµ. Κοινότητας», µε ποσό 713,00 € 

• 00/6433.01.70 «Τιµητικές ∆ιακρίσεις, Αναµνηστικά ∆ώρα και Έξοδα Φιλοξενίας Φυσικών 
Προσώπων & Αντιπροσωπειών Α΄ ∆ηµ. Κοινότητας», µε ποσό 403,00 €  

• 10/6472.01.70 «Έξοδα Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων – Εκδηλώσεων Α΄ ∆ηµ. Κοινότητας», 
µε ποσό 296,36 € 

• 10/6473.01.70 «Έξοδα Οργάνωσης ∆ιαφόρων Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων Α΄ ∆ηµ. 
Κοινότητας» µε ποσό 1.116,00 € 

• 10/6471.01.71 «Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Β΄ ∆ηµ. Κοινότητας», µε ποσό 396,80€ 

• 10/6474.01.71 «Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων Β΄ ∆ηµ. Κοινότητας», µε 
ποσό 210,80 € 

• 10/6473.01.71 «Έξοδα οργάνωσης διαφόρων κοινωνικών δραστηριοτήτων Β΄ ∆ηµ. 
Κοινότητας», µε ποσό 334,80 € 

• 10/6471.01.72 «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων – εκδηλώσεων Γ΄ ∆ηµ.Κοινότητας», 
µε ποσό 598,18 € 

• 10/6472.01.73 «Έξοδα Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων – Εκδηλώσεων ∆΄ ∆ηµ. Κοινότητας», 
µε ποσό 155,00 € 

• 10/6474.01.73 «Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων ∆΄ ∆ηµ. Κοινότητας», µε 
ποσό 589,00 € 

• 10/6471.01.74 «Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Ε΄ ∆ηµ. Κοινότητας», µε ποσό 4.237,58 
€ 

• 10/6471.05.74 «Έξοδα Θεατρικών – Κινηµατογραφικών Εκδηλώσεων Ε΄ ∆ηµ. Κοινότητας», 
µε ποσό 297,60 € 

• 10/6472.01.74 «Έξοδα Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων – Εκδηλώσεων Ε΄ ∆ηµ. Κοινότητας», 
µε ποσό 1.877,98 € 

• 10/6473.01.74 «Έξοδα οργάνωσης διαφόρων κοινωνικών δραστηριοτήτων Ε΄ ∆ηµ. 
Κοινότητας», µε ποσό 317,44 € 

• 10/6474.01.74 «Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων Ε΄ ∆ηµ. Κοινότητας», µε 
ποσό 1.081,28 € 

• 10/6471.01.75 «Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας», µε 
ποσό 961,00 € 

• 10/6473.01.75 «Έξοδα οργάνωσης διαφόρων κοινωνικών δραστηριοτήτων ∆ηµοτικής 
Ενότητας Τριανδρίας», µε ποσό 334,80 € 

• 10/6471.01.01 «Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων», Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοσίων 
∆ιεθνών Σχέσεων, µε ποσό 793,60 € 

• 15/6474.01.01 «Έξοδα Λοιπών Παρεµφερών ∆ραστηριοτήτων, ∆/νσης Εκπαίδευσης & 
Αθλητισµού», µε ποσό 4.508,02 € 

• 15/6474.02.01 «∆απάνες Λειτουργίας Ανοικτού Πανεπιστηµίου, ∆/νσης Εκπαίδευσης & 
Αθλητισµού», µε ποσό 223,20 € 

• 15/6472.01.01 «Έξοδα Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων - Εκδηλώσεων, ∆/νσης Εκπαίδευσης & 
Αθλητισµού», µε ποσό 5.845,36 € 

• 15/6473.01.01 «Έξοδα οργάνωσης διαφόρων κοινωνικών δραστηριοτήτων, ∆/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας & ∆ηµόσιας Υγείας», µε ποσό 633,64 € 
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• 15/6471.01.01 «Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων  ∆/νσης Πολιτισµού – Τουρισµού», µε 
ποσό 7.688,00 € 

• 15/6471.04.01 «Έξοδα µουσικών εκδηλώσεων, ∆/νσης Πολιτισµού – Τουρισµού» µε ποσό 
9.975,80 € 

Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών, οι πιστώσεις που θα καλύψουν τη σχετική δαπάνη 
του οικ. έτους 2018, σύµφωνα µε  

Α) την υπ’ αρ. 1200/2018 (Α∆ΑΜ : 18REQ003375348, Α∆Α : 6ΜΓΕΩΡ5-5ΣΣ) Α.Ο.Ε. είναι : 

• Ποσό 967,20 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.70, Υπηρεσίας 10 Υπηρεσιακής Μονάδας 
10.010 (Α΄ ∆ηµ. Κοινότητα), «Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών» 965/2018 ΠΑΥ. Πηγή 
χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι. 

• Ποσό 657,20 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.71, Υπηρεσίας 10 Υπηρεσιακής Μονάδας 
10.010 (Β΄ ∆ηµ. Κοινότητα), «Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών» 1159/2018 ΠΑΥ. Πηγή 
χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι. 

• Ποσό 533,20 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.72, Υπηρεσίας 10 Υπηρεσιακής Μονάδας 
10.010 (Γ΄ ∆ηµ. Κοινότητα), «Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών» 1332/2018 ΠΑΥ. Πηγή 
χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι. 

• Ποσό 32.607,04 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.01, Υπηρεσίας 10, Υπηρεσιακής Μονάδας 
10.011 (∆/νση Οικονοµικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης – Τµ. Ταµείου) «Προµήθεια εντύπων 
υπηρεσιών», 970/2018 ΠΑΥ. Πηγή χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι. (Το συνολικό ποσό της 
ΠΑΥ είναι 36.699,04 € αλλά τα 4.092,00 € αντιστοιχούσαν σε είδη που κατακυρώθηκαν µε 
απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 842/2018 Α.∆.Σ.) 

• Ποσό 740,90 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.01, Υπηρεσίας 10, Υπηρεσιακής Μονάδας 
10.013 (∆/νση ∆ιαφάνειας & Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών) «Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών», 
805/2018 ΠΑΥ. (Το συνολικό ποσό της ΠΑΥ είναι 2.042,90 € αλλά τα 1.302,00 € 
αντιστοιχούσαν σε είδη που κατακυρώθηκαν µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε την υπ’ 
αρ. 842/2018 Α.∆.Σ.) Πηγή χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι. 

• Ποσό 1.351,60 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.01, Υπηρεσίας 10, Υπηρεσιακής Μονάδας 
10.005 ∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων, «Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών» 
1384/2018 ΠΑΥ. Πηγή χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι.  

• Ποσό 5.183,20 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.01, Υπηρεσίας 10, Υπηρεσιακής Μονάδας 
10.005 ∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων, «Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών» 
884/2018 ΠΑΥ. (Για την 884 ΠΑΥ εκδόθηκε η υπ’ αρ. 39 πιστωτική ποσού 3,10 €) Πηγή 
χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι.  

• Ποσό 1.264,80 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.01, Υπηρεσίας 10 Υπηρεσιακής Μονάδας 
10.006 (∆/νση Νοµικής Υποστήριξης), «Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών» 1269/2018 ΠΑΥ. 
Πηγή χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι. 

• Ποσό 892,34 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.01, Υπηρεσίας 15, Υπηρεσιακής Μονάδας 
15.002, (∆/νση Κοινωνικής Προστασίας & ∆ηµ. Υγείας) «Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών» 
1192/2018 ΠΑΥ. Πηγή χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι. 

• Ποσό 1.519,00 € σε βάρος του ΚΑ 6474.03.01, Υπηρεσίας 15, Υπηρεσιακής Μονάδας 
15.002, (∆/νση Κοινωνικής Προστασίας & ∆ηµ. Υγείας) «∆απάνες επικοινωνίας, 
ενηµέρωσης και εξυπηρέτησης δηµοτών» 1208/2018 ΠΑΥ. Πηγή χρηµατοδότησης: ίδιοι 
πόροι. 

• Ποσό 998,20 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.01, Υπηρεσίας 15 Υπηρεσιακής Μονάδας 
15.004 (∆/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισµού)  «Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών» 1017/2018 
ΠΑΥ. Πηγή χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι. 

• Ποσό 3.304,60 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.01, Υπηρεσίας 15 Υπηρεσιακής Μονάδας 
15.005 (∆/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων – Τµ. Περ/κών Βιβλιοθηκών) «Προµήθεια 
εντύπων υπηρεσιών» 937/2018 ΠΑΥ. Πηγή χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι. 

• Ποσό 1.054,00 € σε βάρος του ΚΑ 7341.02.01, Υπηρεσίας 60, Υπηρεσιακής Μονάδας 
60/15.003 (∆/νση Παιδικών Σταθµών) «Εναρµόνιση Οικογενειακής & Επαγγελµατικής 
Ζωής ΕΣΠΑ» 950/2018 ΠΑΥ. Πηγή χρηµατοδότησης: ΕΣΠΑ 

• Ποσό 716,72 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.01, Υπηρεσίας 20 Υπηρεσιακής Μονάδας 
20.001 (∆/νση Ανακύκλωσης & ∆ιαχ/σης Αστικών Απορριµµάτων) «Προµήθεια εντύπων 
υπηρεσιών» 1235/2018 ΠΑΥ. Πηγή χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι. 
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• Ποσό 1.199,20 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.01, Υπηρεσίας 20 Υπηρεσιακής Μονάδας 
20.002 (∆/νση Βιώσιµης Κιν/τας & ∆ικτύων) «Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών» 960/2018 
ΠΑΥ. Πηγή χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι. 

• Ποσό 1.999,97 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.01, Υπηρεσίας 30 Υπηρεσιακής Μονάδας 
30.003 (∆/νση Βιώσιµης Κιν/τας & ∆ικτύων) «Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών» 961/2018 
ΠΑΥ. Πηγή χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι. 

• Ποσό 930,00 € σε βάρος του ΚΑ 6615.01.01, Υπηρεσίας 35 Υπηρεσιακής Μονάδας 
35.001 (∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος), «Εκτυπώσεις, Εκδόσεις, 
Βιβλιοδετήσεις » 1065/2017 ΠΑΥ. Πηγή χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι. 

• Ποσό 1.199,70 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.01, Υπηρεσίας 40 Υπηρεσιακής Μονάδας 
40.001 (∆/νση ∆όµησης & Πολεοδοµικών Εφαρµογών) «Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών» 
1099/2018 ΠΑΥ. Πηγή χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι. 

• Ποσό 5.535,98 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.01, Υπηρεσίας 45 Υπηρεσιακής Μονάδας 
45.001 (Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων), «Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών» 
1344/2018 ΠΑΥ. Πηγή χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι. 

• Ποσό 7.464,80 € σε βάρος του ΚΑ 6613.01.01, Υπηρεσίας 50 Υπηρεσιακής Μονάδας 
50.001 (∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας) «Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών» 936/2018 ΠΑΥ. 
Πηγή χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι. 

 
Β) την υπ’ αρ. 415/2017 (Α∆ΑΜ : 17REQ005889424, Α∆Α : 6240ΩΡ5-ΜΙ8) Α.Ο.Ε. είναι :  

• Ποσό 1.240,00 € σε βάρος του ΚΑ 7341.10.01, Υπηρεσίας 60, Υπηρεσιακής Μονάδας 
60/15.002, (∆/νση Κοινωνικής Προστασίας & ∆ηµ. Υγείας) «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης µε Παράρτηµα ΚΕΜ, ΕΣΠΑ» 138/2018 ΠΑΥ που έχει ψηφιστεί µε την υπ’ 
αρ. 15/4-1-2018 (Α∆Α : 64∆ΤΩΡ5-ΩΟΩ) Α.Ο.Ε.. Πηγή χρηµατοδότησης: ΕΣΠΑ. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια λειτουργικών και καλλιτεχνικών εντύπων για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV) : 22820000-4 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 120.975,49 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 97.560,88 €, ΦΠΑ : 23.414,61 €). 

Για τα λειτουργικά έντυπα, η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος από την ηµεροµηνία 
πρωτοκόλλησης και ανάρτησης της στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Για τα καλλιτεχνικά έντυπα η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης 
και ανάρτησής της στο ΚΗΜ∆ΗΣ, έως τη λήξη των εκδηλώσεων που προγραµµατίστηκαν 
σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Σε περίπτωση που κάποιες εκδηλώσεις πραγµατοποιηθούν πριν την συµβασιοποίηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, ή ακυρωθούν δεν θα συµπεριληφθούν στην απόφαση 
κατακύρωσης του αποτελέσµατος της Οικονοµικής Επιτροπής και κατά συνέπεια ούτε και στο 
σχετικό συµφωνητικό και δεν θα υπάρχει καµιά απαίτηση από τον ανάδοχο/αναδόχους του 
διαγωνισµού για είσπραξη των αναλογούντων ποσών. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Τεχνική Περιγραφή και Ενδεικτικός Προϋπολογισµός) της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς, βάσει 8 τιµής, ανά είδος του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
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1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως9:  του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018)  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».   του ν. 4314/2014 (Α' 265)10, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” 
και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 
για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,  του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,    της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές»,   του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,11  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,   του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών12.  του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,    του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,   του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
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 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 

με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
10

 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
11

 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
12

 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 

άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ 

περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 

379, 
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 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,   του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,   του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”  της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»  της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,   των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.   Την υπ’ αριθµ. 9264/80261/835/24-07-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου µε θέµα τη «Μεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου».  των υπ’ αρ. 417 & 579/2018, 250, 253, 1525/2017 + 16/2018 αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
µε τις οποίες οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες εγκρίνουν τον προγραµµατισµό των εκδηλώσεών τους, 
τις δαπάνες τους και διαθέτουν τις απαιτούµενες πιστώσεις τους για το έτος 2018.  των υπ’ αρ. 464, 418, 581, 507, 585, 509, 250, 253, 687, 138, 510, 511/2018 και  1580/2017 
αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τις οποίες οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες εγκρίνουν τον 
προγραµµατισµό των εκδηλώσεών τους αλλά και τις δαπάνες τους, για το έτος 2019.  της υπ' αριθµ. 1200/2018 (Α∆ΑΜ : 18REQ003375348 & Α∆Α: 6ΜΓΕΩΡ5-5ΣΣ) απόφασης 
Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε δαπάνη συνολικού ποσού 83.339,25 € και 
διατέθηκε πίστωση ποσού 76.973,75 € για την προµήθεια εντύπων σε βάρος διαφόρων Κ.Α. των 
υπηρεσιών.     της υπ’ αρ. 842/18-6-2018 (Α∆Α : ΩΘΟΞΩΡ5-Υ71) απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία εγκρίθηκε η προµήθεια εντύπων λειτουργικών και καλλιτεχνικών, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης 131.248,89 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.24%, στην οποία ορίζεται ότι η προµήθεια των ειδών (που αφορά κυρίως σε εκδηλώσεις 
του Β΄ εξαµήνου 2018) π.δ. 9.901,40 € θα γίνει µε απευθείας ανάθεση λόγω της εξαιρετικά 
χρονοβόρας διαδικασίας του δηµόσιου διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 10 του 
άρθρου 6 του Ν. 4412/2016.        της υπ’ αρ. 1356/1-10-2018 (Α∆Α : ΩΓΟΒΩΡ5-Σ56) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 842/2018 Α.∆.Σ. ως προς το ποσό του προϋπολογισµού 
δαπάνης από 131.248,89 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε 130.876,89 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..  της υπ’ αριθµ. 1509/11-10-2018 (Α∆Α : 6Ι2ΒΩΡ5-14Χ) Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
µε την οποία: α) καταρτίστηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του τακτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού,  β) συγκροτήθηκε η επιτροπή ∆ιαγωνισµού (διενέργειας και αξιολόγησης). 
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1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/11/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 
15:00.13 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , την 26-11-2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 – 11:00.  

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 14 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 15.  

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.16:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 60499 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 17 18 19, 
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 18 του ν. 4469/17, σε µία ηµερήσια ή 
εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού Θεσσαλονίκης.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.thessaloniki.gr, στην διαδροµή : Thessaloniki.gr�Θέλω από τον ∆ήµο 
�Θέλω να ενηµερωθώ (Αναδυόµενο Menu) �Προκηρύξεις – ∆ιακηρύξεις (Αναδυόµενο Menu) 
�Σώµατα Προκηρύξεων – ∆ιακηρύξεων. 

URL:http://thessaloniki.gr/category/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-
%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CF%8
0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%8
2-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B
9%CF%82/ 

Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (γνωµοδότηση ∆΄ 
Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 
68 Α΄). 
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 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 

διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 

121 του ίδιου νόμου 
14

 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 

δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 

πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση 

εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  
15

 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
16

 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
17

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1
η
 Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   
18

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 

118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 

377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
19

 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
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1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ 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 τους20  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης21  είναι τα ακόλουθα: 

• η παρούσα ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ ……………....) µε τα Παραρτήµατα22 που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής  

• Παράρτηµα Ι : Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 

• Παράρτηµα ΙΙ: (Τεχνική Περιγραφή - Ενδεικτικός Προϋπολογισµός & Ειδικοί Όροι) 

• οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη 
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), 
η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr23. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) 
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην 
πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο24. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται.  
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 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 

ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 

του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 

των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 

την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 

ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 

οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 

της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 

που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
22

 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 
23

 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 

πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 

ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 

ενδιαφερομένων. 
24

 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 
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Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις25: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).  

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και 
η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του 
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας 
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το 
νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 
το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-
10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 
µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις26 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016 (Α΄ 13) 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. - 

                                                           

25
 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

26
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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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 
ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον 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 (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: 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 διακήρυξης και την 
καταληκτική ηµεροµηνία  υποβολής προσφορών27, 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) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που 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 Σ∆Σ, 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, καθώς και  

δ) σε 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.28 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή29 για την υποβολή προσφοράς30.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.31   

                                                           

27
 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 

28
 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 

λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
29

 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
30

 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 

σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
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2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής32 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται 
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής33, 
που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και είκοσι δύο λεπτών 
(1.951,22 €) 34. Σε περίπτωση υποδιαίρεσης της σύµβασης σε τµήµατα, αναγράφεται το ύψος της 
εγγύησης συµµετοχής υπολογιζόµενη επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του κάθε τµήµατος 
και ανέρχεται στο 2%.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην 
ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συµµετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 
οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201635. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 
έως 2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού36  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη37 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης 

                                                                                                                                                                                                 

31
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

32
 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 

33
 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 

παρ. 1α ν. 4412/2016) 
34

 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 

άρθρου 72 ν. 4412/2016).   
35

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
36

 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
37

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  

 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 

στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α 

του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 

μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 

ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη 
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 
µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  
αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά 
στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου38. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων 
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης 
µε αµετάκλητη απόφαση. 39 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την 
εθνική νοµοθεσία ή/και   

                                                           

38
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 
39

 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους40.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 
2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 41 

2.2.3.3 ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται42 από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/201643,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν 
οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηµατικής του λειτουργίας44,  

                                                           

40
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
41

 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
42

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 

ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 

4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 

επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
43

 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
44

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας 
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του 
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια 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,  

(ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού 

γεγονότος. 45 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)46 και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία 
προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, 
ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα 
που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα 
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση 47. 

                                                           

45
 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  

46
 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 

47
 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής48  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας49  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το 
αντικείµενο της προµήθειας.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην 
προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε 
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.   

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια50  

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 

 

                                                           

48
 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 

75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 

απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 

κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 

πρόβλεψη στη διακήρυξη.  
49

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
50

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 

τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 

απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 

οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 

εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 

πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 

καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 

ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα51  

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης52  

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα I, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, 
µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥ∆53 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του 
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 
(Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 
µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
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 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 

και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 

από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 

από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 

διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 

ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  

 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 

διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 

ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 

υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά 

σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, 

διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να 

δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες 

αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 

έλεγχος καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 

(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
52

 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 

4412/2016) 
53

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 

Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  
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Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.54 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα55 

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201656. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8)57. 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.458. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων 
ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται  
στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν59. 

Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά60: 

                                                           

54
 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 

55
 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 

ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 

επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
56

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
57

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
58

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
59

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως 
άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.261 και 2.2.3.462 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του 
προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση 
που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους 
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων63. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

                                                                                                                                                                                                 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

 από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και 

ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 

της περίπτωσης  α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
61

 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 

εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
62

 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 

63 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισµού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα 
σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς.  

δ) ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος 
Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 
για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.64 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

Β.3. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 

Β.4. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 

 

Β.5. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική 
µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή 
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν 
νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους65 που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς 
πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  

                                                           

64
 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
65

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης66  

Κριτήριο ανάθεσης67 της Σύµβασης68 είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής69 ανά είδος του ενδεικτικού προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των εµπλεκοµένων υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

2.3.2 ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί70  

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ της 
∆ιακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προµήθειας ανά είδος /τµήµα.  

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής71. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική ∆ιαδικασία] 

                                                           

66
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
67

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 

προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 

προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 

αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 

προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
68

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
69

 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
70

 Πρβλ άρθρο 34 ν. 4412/2016 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
71

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 





 

Σελίδα 25 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 
56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 72. 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται 
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική 
ανακοίνωσή της73. 

2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα74, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά 
συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το 
σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και 
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του 
Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

                                                           

72
 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 

1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
73

 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
74

 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 
στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα 
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε 
έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα 
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη 
προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας75. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαµβάνουν76: 

α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/201677, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συµπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα Ι), 

β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για 
κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της ∆ιακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν78. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω.   

Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά µονάδα. 79 

                                                           

75
 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   
76

 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
77

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
78

 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
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Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης80. 

Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται 
αυτόµατα από το σύστηµα.  

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή81 
στους Ενδεικτικούς Προϋπολογισµούς του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών82   

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 
δώδεκα (12) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 
προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε 
οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονοµικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών83 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών 
συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,84  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

                                                                                                                                                                                                 

79
 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  

ανθρωποώρες κ.α. 
80

 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
81

 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
82

 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
83

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
84

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύµβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών85 

Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρµόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

•      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» την [4η86] εργάσιµη ηµέρα (26-11-2018) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 -11:00 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων 
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό 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 οργάνου87. 

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών µπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», µόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειµένου η τελευταία να 
ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών. 

                                                           

85
 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
86

 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 

προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

2.4.3.1 της παρούσας. 
87

 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν              

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονοµικών προσφορών. 

δ) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε 
πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή88 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. [Επισηµαίνεται ότι η εκτίµηση και τα σχετικά αιτήµατα προς τους 
προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά µε το αν µία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα 
χαµηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά την αξιολόγηση των 
υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινοµένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη 
διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της 
αναθέτουσας αρχής σχετικά µε τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των 
σχετικών εξηγήσεων εκ µέρους των προσφερόντων ενσωµατώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση] 

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες 
προσφορές89.  [Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα της κλήρωσης ενσωµατώνονται οµοίως στην 
ως κατωτέρω ενιαία απόφαση] 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων90 («∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε 
επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου91 - ∆ικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή και θα πρέπει να έχουν ισχύ κατά 
την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός 

                                                           

88
 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 

89
 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

90
 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. 

εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
91

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής 
του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο 
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε  

το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆. ότι πληροί, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του92.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης 
σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.293

 και µόνον στην περίπτωση του 

                                                           

92
 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 

93
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
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προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων µέσων κατά της 
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .94 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες95 από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα 
στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 
της αναθέτουσας αρχής96 η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης97. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά98 µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών99 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόµενη ενέργεια.  

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

                                                           

94
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 

95
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 

96
 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 

97
 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 

98
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
99

 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και 
νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής100. 

Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ101. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών 
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή 
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά102. 

 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά 
από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του 
αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το 
σφάλµα ή η παράλειψη.  

                                                           

100
 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 

101
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
102

 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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, 
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 103 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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 σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσµου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του 
Προσαρτήµατος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

 
4.3.2 Στις συµβάσεις προµηθειών προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαµβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται 
κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις 
των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 
µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσµίας της 
παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .104 
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις 
απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά 
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.105. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 
µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του 
τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, 
προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του 
ν. 4412/106 107 

                                                           

104
 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016 

105
 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

106
 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
107

 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 

αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 

της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 

τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 

τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 

Ν. 4412/2016). 
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4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης108  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών (ο εν λόγω τρόπος 
πληρωµής εφαρµόζεται και στην περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων) 

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016109, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.  

5.1.2.  Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016110 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)111 . 

Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος112  από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύµβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση 
του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
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 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  

110
 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
111

 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 

και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
112

 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε 
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία 
λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης 
του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 
την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερηµερίας [η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής]. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου 
και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο113 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσµα. 

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά 
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του 
συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. 
[η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το 
ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα µέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων114   

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του 
προβλεπόµενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016115  
οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

 

                                                           

113
 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 

114
 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 

115
 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα λειτουργικά έντυπα σε ένα έτος από την 
ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησης του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Για τα καλλιτεχνικά έντυπα η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης 
και ανάρτησής του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ, έως τη λήξη των εκδηλώσεων που 
προγραµµατίστηκαν σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται 
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16116  σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται µε τον/τους τρόπο/ους που θα επιλέξει η 
υπηρεσία εάν και όταν χρειαστεί.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(µακροσκοπικό – οριστικό - παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) 
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση 
τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να 
παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του 

                                                           

116
 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 

σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 

και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 

και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 

παραπάνω αρμοδιότητες”  
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αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι 
(20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης,  µε τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσµα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. 

Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα 
αποτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγµατοποιείται µέσα στους χρόνους που θα ορίσει η υπηρεσία κατά την παραγγελία αν δεν 
ορίζονται αυτοί από τα συνηµµένα Παραρτήµατα της σύµβασης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από 
την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 
µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο 
πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο 
από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη 
σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.117 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου 

στο εξωτερικό 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 

6.4  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των 
υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους 
της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, 
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης 
παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

                                                           

117
 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 

6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας118  

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. 

6.7 Αναπροσαρµογή τιµής119  

∆εν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται αναπροσαρµογή τιµής καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  

 

                                                           

118
 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 

119
 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 





 

Σελίδα 42 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΤΕΥ∆ (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Για συµβάσεις κάτω των ορίων: Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016120, σύµφωνα µε την παράγραφο 
2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Το τυποποιηµένο έντυπο υποβολής προδικαστικής προσφυγής 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ 

 

                                                           

120
 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ               

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ        

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                     

 

 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Α. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

 

Σε περίπτωση που κάποιες εκδηλώσεις πραγµατοποιηθούν πριν την συµβασιοποίηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, ή ακυρωθούν δεν θα συµπεριληφθούν στην απόφαση 

κατακύρωσης του αποτελέσµατος της Οικονοµικής Επιτροπής και κατά συνέπεια ούτε και στο 

σχετικό συµφωνητικό και δεν θα υπάρχει καµιά απαίτηση από τον ανάδοχο/αναδόχους του 

διαγωνισµού για είσπραξη των αναλογούντων ποσών. 

 

  
Β. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

1. Οι ποσότητες των εντύπων δεν είναι δεσµευτικές και σε περίπτωση ακύρωσης κάποιων 

εκδηλώσεων, θα ακυρωθούν και τα ανάλογα έντυπα.  

 

2. Η γραφιστική επιµέλεια δεν συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των εντύπων. 

 

3. Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε το τµήµα 

∆ιοργάνωσης  Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ. 

 

4. Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί από τον µειοδότη του διαγωνισµού θα έχει ισχύ από 

1/1/2019 έως 30/6/2019.  

 

      5. Στην τιµή θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 
•••• Προεκτύπωση 

•••• Χαρτί εκτύπωσης 
•••• Βιβλιοδεσία 

 

 

    ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

 

1. Οι ποσότητες των εντύπων δεν είναι δεσµευτικές και σε περίπτωση ακύρωσης κάποιων 

εκδηλώσεων, θα ακυρωθούν και τα ανάλογα έντυπα.  

 

2. Η γραφιστική επιµέλεια δεν συµπεριλαµβάνεται στην τιµή  των εντύπων. 

 

3. Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε το τµήµα ∆ηµοτικών 

Μουσικών Σχηµάτων 
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4. Στην τιµή θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 
• Προεκτύπωση 

• Χαρτί εκτύπωσης 
• Βιβλιοδεσία 

 

 

     Οι ειδικοί όροι αποτελούν αναπόσπαστο και απαράβατο µέρος του συµφωνητικού . 

 

                                                                                                                                                         

                                                  Με εντολή ∆ηµάρχου 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

Μ. ΘΩΜΑΪ∆ΟΥ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 

& ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

 

 

Α. ΦΑΡΜΑΚΗ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

 

Α. ΜΟΣΧΟΓΛΟΥ - ΕΡΜΕΙ∆ΟΥ 

 

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Περιγραφή Στοιχείο Έκδ. Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα

Προϋπολογισθεί

σα τιμή μονάδος Σύνολο

Α' Δημ.Κοινότητα-Φάκελος αλληλογραφίας, λευκός αριστερά 

πάνω τυπωμένα το λογότυπο του Δήμου-Τμήματος και τα 

ταχυδρομικά στοιχεία της υπηρεσίας, αυτοκόλλητη ταινία για 

κλείσιμο, διάσταση 11,5Χ23εκ 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 10.000 0,050 € 500,00 €

Α' Δημ.Κοινότητα-Φάκελος λευκός με αυτοκόλλητο κλείσιμο και 

το λογότυπο του Τμήματος, διαστ. 25Χ35 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 2.000 0,100 € 200,00 €

Α' Δημ.Κοινότητα-Φάκελος λευκός με αυτοκόλλητο κλείσιμο και 

το λογότυπο του Τμήματος, διαστ. 16,2Χ22,9 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1.000 0,080 € 80,00 €

Α' Δημ.Κοινότητα-Πρόγραμμα ξεναγήσεων-Οι Δημότες 

ξεναγούνται στην πόλη τους. Αφίσες χαρτί illustration, 170γρ., 

διάσταση Α3 (29,70Χ420χιλ), τετραχρωμία, για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 50 0,500 € 25,00 €

Α' Δημ.Κοινότητα-Πρόγραμμα ξεναγήσεων-Οι Δημότες 

ξεναγούνται στην πόλη τους. Αφίσες χαρτί illustration, 150γρ., 

διάσταση Α4 (210Χ297χιλ.) τετραχρωμία, για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 100 0,500 € 50,00 €

Α' Δημ.Κοινότητα-Πρόγραμμα ξεναγήσεων-Οι Δημότες 

ξεναγούνται στην πόλη τους. Δίπτυχα/τρίπτυχα ενημερωτικά 

φυλλάδια, χαρτί velvet 130 γρ., διάσταση Α4 (210Χ297χιλ.), για 

το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 2.000 0,250 € 500,00 €

Α' Δημ.Κοινότητα-Απονομή τιμητικής διάκρισης και εκδήλωση 

τιμής για τρεις (3) δημότες, οι οποίοι συνέβαλαν σε έργα 

πολιτισμού, αλληλεγγύης & κοινωνικής μέριμνας. Αφίσες χαρτί 

illustration, 170γρ., διάσταση Α3 (29,70Χ420 χιλ), τετραχρωμία, 

για το έτος 2019     22820000-4 00.000 Τεμάχιο 50 0,500 € 25,00 €

Α' Δημ.Κοινότητα-Απονομή τιμητικής διάκρισης και εκδήλωση 

τιμής για τρεις (3) δημότες, οι οποίοι συνέβαλαν σε έργα 

πολιτισμού, αλληλεγγύης & κοινωνικής μέριμνας.   

Δίπτυχα/τρίπτυχα ενημερωτικά φυλλάδια, χαρτί velvet130 γρ., 

διάσταση Α4 (210Χ297χιλ.), για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1000 0,300 € 300,00 €

                                                                           ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ





Περιγραφή Στοιχείο Έκδ. Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα

Προϋπολογισθεί

σα τιμή μονάδος Σύνολο

Α' Δημ.Κοινότητα-Διοργάνωση τριών (3) θεματικών αθλητικών 

υπαίθριων εκδηλώσεων για την προαγωγή του μαζικού 

αθλητισμού με τίτλο NOW WE MOVE.           Αφίσες χαρτί 

illustration, 170γρ., διάσταση Α3 (29,70Χ420 χιλ.), τετραχρωμία, 

για το έτος 2019    22820000-4 00.000 Τεμάχιο 100 0,500 € 50,00 €

Α' Δημ.Κοινότητα-Διοργάνωση τριών (3) θεματικών αθλητικών 

υπαίθριων εκδηλώσεων για την προαγωγή του μαζικού 

αθλητισμού με τίτλο NOW WE MOVE. Αφίσες χαρτί illustration, 

150γρ., διάσταση Α4 (210Χ297 χιλ.), τετραχρωμία, για το έτος 

2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 700 0,270 € 189,00 €

Α' Δημ.Κοινότητα-Δημόσια Διαβούλευση πολιτών στο κέντρο. 

Αφίσες χαρτί illustration, 170γρ., διάσταση Α3 (29,70Χ420 χιλ.), 

τετραχρωμία, για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 500 0,300 € 150,00 €
Α' Δημ.Κοινότητα-Δημόσια Διαβούλευση πολιτών στο κέντρο. 

Δίπτυχα/τρίπτυχα ενημερωτικά φυλλάδια, χαρτί velvet130 γρ., 

διάσταση Α4 (210Χ297χιλ.), για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1000 0,300 € 300,00 €

Α' Δημ.Κοινότητα-Δημόσια Διαβούλευση πολιτών στην περιοχή 

των 40 εκκλησιών. Αφίσες χαρτί illustration, 170γρ., διάσταση Α3 

(29,70Χ420 χιλ.), τετραχρωμία, για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 500 0,300 € 150,00 €

Α' Δημ.Κοινότητα-Δημόσια Διαβούλευση πολιτών στην περιοχή 

των 40 εκκλησιών. Δίπτυχα/τρίπτυχα ενημερωτικά φυλλάδια, 

χαρτί velvet130 γρ., διάσταση Α4 (210Χ297χιλ.), για το έτος 2019    22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1000 0,300 € 300,00 €

Β' Δημ.Κοινότητα- Φάκελος αλληλογραφίας, λευκός αριστερά 

πάνω τυπωμένα το λογότυπο του Δήμου-Τμήματος και τα 

ταχυδρομικά στοιχεία της υπηρεσίας, αυτοκόλλητη ταινία για 

κλείσιμο, διάσταση 11,5Χ23εκ 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 5.000 0,050 € 250,00 €

Β' Δημ.Κοινότητα-Φάκελος λευκός με αυτοκόλλητο κλείσιμο και 

το λογότυπο του Τμήματος, διαστ. 25Χ35 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 2.000 0,100 € 200,00 €

Β' Δημ.Κοινότητα-Φάκελος λευκός με αυτοκόλλητο κλείσιμο και 

το λογότυπο του Τμήματος, διαστ. 16,2Χ22,9 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1.000 0,080 € 80,00 €

Β΄ Δημ. Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία (μακέτα-φίλο) για την 

εκδήλωση "Κυριακή στο Μουσείο " για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 270 0,500 € 135,00 €

Β΄ Δημ. Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία (μακέτα-φίλο) για την 

εκδήλωση "Πολιτιστικοί περίπατοι στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

" για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 120 0,500 € 60,00 €

22820000-4

22820000-4





Περιγραφή Στοιχείο Έκδ. Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα

Προϋπολογισθεί

σα τιμή μονάδος Σύνολο

Β΄ Δημ. Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία (μακέτα-φίλο) για την 

εκδήλωση "Μαθαίνω σκάκι – Παίζω σκάκι" για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 100 0,500 € 50,00 €

Β΄ Δημ. Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία (μακέτα-φίλο) για την 

εκδήλωση "Έκθεση Φωτογραφίας – Η Β΄ Δημοτική Κοινότητα στο 

χρόνο " για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 100 0,500 € 50,00 €

Β΄ Δημ. Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία (μακέτα-φίλο) για την 

εκδήλωση "Λαζαρίνες " για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 50 0,500 € 25,00 €

Β΄ Δημ. Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία (μακέτα-φίλο) για την 

εκδήλωση "Διημερίδα για την καταπολέμηση της ανεργίας" για 

το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 50 0,500 € 25,00 €

Β΄ Δημ. Κοινότητα -Ενημερωτικά φυλλάδια, δίπτυχα χαρτί velvet, 

130γρ., διάσταση (14,5Χ21εκ.) διπλωμένο Α4, τετραχρωμία και 

στις δύο όψεις (μακέτα-φίλο) για την εκδήλωση "Διημερίδα για 

την καταπολέμηση της ανεργίας" για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 200 0,300 € 60,00 €

Β΄ Δημ. Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία (μακέτα-φίλο) για την 

εκδήλωση "Ενημερωτική παρουσίαση του επιχειρηματικού 

κόσμου της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, σε συνεργασία με το 

εμπορικό επιμελητήριο" για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 50 0,500 € 25,00 €

Β΄ Δημ. Κοινότητα -Ενημερωτικά φυλλάδια, δίπτυχα χαρτί velvet, 

130γρ., διάσταση (14,5Χ21εκ.) διπλωμένο Α4, τετραχρωμία και 

στις δύο όψεις (μακέτα-φίλο) για την εκδήλωση "Ενημερωτική 

παρουσίαση του επιχειρηματικού κόσμου της Β΄ Δημοτικής 

Κοινότητας σε συνεργασία με το εμπορικό επιμελητήριο" για το 

έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 200 0,300 € 60,00 €

Β΄ Δημ. Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration 170γρ. Διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.) τετραχρωμία (μακέτα-φίλο) για την 

“Εκδήλωση και σεμινάρια για την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σε συνεργασία με την Ιερά 

Μητρόπολη Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως και την ΜΚΟ 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ" για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 150 0,500 € 75,00 €

22820000-4

22820000-4
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Περιγραφή Στοιχείο Έκδ. Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα

Προϋπολογισθεί

σα τιμή μονάδος Σύνολο

Β΄ Δημ. Κοινότητα - Ενημερωτικά φυλλάδια, δίπτυχα χαρτί 

velvet, 130γρ., διάσταση (14,5Χ21εκ.) διπλωμένο Α4, 

τετραχρωμία και στις δύο όψεις (μακέτα-φίλο) για την  

"Εκδήλωση και σεμινάρια για την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σε συνεργασία με την Ιερά 

Μητρόπολη Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως και την ΜΚΟ 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ " για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 200 0,300 € 60,00 €

Β΄ Δημ. Κοινότητα -Αφίσες, χαρτί illustration 170γρ. Διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.) τετραχρωμία (μακέτα-φίλο) για την 

“Εκδήλωση και σεμινάρια εθελοντισμού κοινωνικής 

αλληλεγγύης, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη 

Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως και την ΜΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ" για το 

έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 150 0,500 € 75,00 €

Β΄ Δημ. Κοινότητα - Ενημερωτικά φυλλάδια, δίπτυχα χαρτί 

velvet, 130γρ., διάσταση (14,5Χ21εκ.) διπλωμένο Α4, 

τετραχρωμία και στις δύο όψεις (μακέτα-φίλο) για την  

"Εκδήλωση και σεμινάρια εθελοντισμού κοινωνικής 

αλληλεγγύης, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη 

Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως και ΜΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ" για το έτος 

2019 00.000 Τεμάχιο 200 0,300 € 60,00 €

Γ' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση 

"ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ " για το 

έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 268 0,300 € 80,40 €

Γ' Δημ.Κοινότητα -  Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "ΣΤΟ 

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ/ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ " για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 268 0,300 € 80,40 €

Γ' Δημ.Κοινότητα -  Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση " ΜΕ 

ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ, για 

το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 268 0,300 € 80,40 €

Γ' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "  ΜΕ 

ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”, για το 

έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 268 0,300 € 80,40 €

Γ' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 21/6/2017”, για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 268 0,300 € 80,40 €

Γ' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "ΖΗΣΕ ΤΗ 

ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ”, για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 268 0,300 € 80,40 €
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Περιγραφή Στοιχείο Έκδ. Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα

Προϋπολογισθεί

σα τιμή μονάδος Σύνολο

Γ΄ Δημ. Κοινότητα - Φάκελος αλληλογραφίας, λευκός αριστερά 

πάνω τυπωμένα το λογότυπο του Δήμου-Τμήματος και τα 

ταχυδρομικά στοιχεία της υπηρεσίας, αυτοκόλλητη ταινία για 

κλείσιμο, διάσταση 11,5Χ23εκ 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 5.000 0,050 € 250,00 €

Γ΄ Δημ. Κοινότητα - Φάκελος λευκός με αυτοκόλλητο κλείσιμο 

και το λογότυπο του Τμήματος, διαστ. 25Χ35 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1.000 0,100 € 100,00 €

Γ΄ Δημ. Κοινότητα - Φάκελος λευκός με αυτοκόλλητο κλείσιμο 

και το λογότυπο του Τμήματος, διαστ. 16,2Χ22,9 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1.000 0,080 € 80,00 €

Δ΄ Δημ. Κοινότητα - Έπαινος συμμετοχής: στην αθλητική 

εκδήλωση “Σχολική Ποδηλατοδρομία” α) Χαρτί Α4  (διάσταση 

210Χ297mm) velvet 160γρ., τετραχρωμία και β) δημιουργικό και 

εκτύπωση, για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 250 0,250 € 62,50 €

Δ΄ Δημ. Κοινότητα -Έπαινος συμμετοχής: στην εκδήλωση 

”Ανοιχτό Σχολικό τουρνουά σκάκι” α) χαρτί Α4 velvet, 160γρ., 

διάσταση (210Χ297mm.) και β) δημιουργικό και εκτύπωση, για 

το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 250 0,250 € 62,50 €

Δ΄ Δημ. Κοινότητα - Αφίσες: α)διάσταση Α3. 170γρ., χαρτί 

illustruation τετραχρωμία για την εκδήλωση “Σχολικό Φεστιβάλ” 

β) δημιουργικό και εκτύπωση, για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 150 0,500 € 75,00 €

Δ΄ Δημ. Κοινότητα - Δίπτυχα ενημερωτικά φυλλάδια: α) 

διάσταση Α4, 130γρ., χαρτί velvet, διπλωμένο τετραχρωμία και 

στις δύο όψεις για την εκδήλωση “Σχολικό Φεστιβάλ”και β) 

δημιουργικό και εκτύπωση, για το έτος 2019. 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1600 0,250 € 400,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα-Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "ΚΟΥΛΟΥΜΑ 

" για το έτος 2019    22820000-4 00.000 Τεμάχιο 120 0,480 € 57,60 €

Ε' Δημ.Κοινότητα-Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - Εικαστικών και  Εφαρμοσμένων Τεχνών" της 

Ε Δημοτικής Κοινότητας, για το έτος 2019  

22820000-4 00.000 Τεμάχιο 100 0,480 € 48,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα-  Ενημερωτικά φυλλάδια, δίπτυχα χαρτί velvet, 

130γρ., διάσταση (14,5Χ21εκ.) διπλωμένο Α4, τετραχρωμία και 

στις δύο όψεις για την εκδήλωση "33ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ "  για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 85 0,800 € 68,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "ΓΙΟΡΤΗ 

ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ 2019 "   για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 400 0,480 € 192,00 €





Περιγραφή Στοιχείο Έκδ. Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα

Προϋπολογισθεί

σα τιμή μονάδος Σύνολο

Ε' Δημ.Κοινότητα - Προσκλήσεις, διάσταση 22 *10,5 εκ. σε χαρτί 

velvet  τετραχρωμία 2 όψεων για την  εκδήλωση "ΓΙΟΡΤΗ 

ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ 2018 " για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 100 0,240 € 24,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "3η Γιορτή 

γειτονιάς του 5ου στην Κριεζώτου" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 100 0,480 € 48,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Προσκλήσεις, διάσταση 22 *10,5 εκ. σε χαρτί 

velvet  τετραχρωμία 2 όψεων για την  εκδήλωση "3η Γιορτή 

γειτονιάς του 5ου στην Κριεζώτου" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 200 0,240 € 48,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "Γιορτές 

Γειτονιάς-Γιορτή Ν.Τύπα" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 200 0,480 € 96,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Προσκλήσεις, διάσταση 22 *10,5 εκ. σε χαρτί 

velvet  τετραχρωμία 2 όψεων για την  εκδήλωση "Γιορτές 

Γειτονιάς-Γιορτή Ν.Τύπα" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 200 0,240 € 48,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "3α 

ΑΝΑΛΗΨΙΑ 2019" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 50 0,480 € 24,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Προσκλήσεις, διάσταση 22 *10,5 εκ. σε χαρτί 

velvet  τετραχρωμία 2 όψεων για την εκδήλωση "3α ΑΝΑΛΗΨΙΑ 

2019" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 50 0,240 € 12,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αναμνηστικά Διπλώματα σε απλό, έγχρωμο 

χαρτί Α4 , 21 εκ *29 εκ για την εκδήλωση "3α ΑΝΑΛΗΨΙΑ 2019" 

για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 200 0,400 € 80,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "2α 

ΤΡΙΕΡΑΡΧΕΙΑ 2019" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 50 0,480 € 24,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Προσκλήσεις, διάσταση 22 *10,5 εκ. σε χαρτί 

velvet  τετραχρωμία 2 όψεων για την εκδήλωση "2α ΤΡΙΕΡΑΡΧΕΙΑ 

2019" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 50 0,240 € 12,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αναμνηστικά Διπλώματα σε απλό, έγχρωμο 

χαρτί Α4 , 21 εκ *29 εκ για την εκδήλωση "2α ΤΡΙΕΡΑΡΧΕΙΑ 

2019"για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 200 0,400 € 80,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "ΑΛΛΕΣ 

ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ"  για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 100 0,480 € 48,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Προσκλήσεις, διάσταση 22 *10,5 εκ. σε χαρτί 

velvet  τετραχρωμία 2 όψεων για την εκδήλωση "ΑΛΛΕΣ 

ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 100 0,240 € 24,00 €





Περιγραφή Στοιχείο Έκδ. Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα

Προϋπολογισθεί

σα τιμή μονάδος Σύνολο

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αναμνηστικά Διπλώματα σε απλό, έγχρωμο 

χαρτί Α4 , 21 εκ *29 εκ για την εκδήλωση "ΑΛΛΕΣ ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 400 0,400 € 160,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ- ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ε 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ"  για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 50 0,480 € 24,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Προσκλήσεις  διάσταση 22 *10,5 εκ. σε χαρτί 

velvet  τετραχρωμία 2 όψεων για την εκδήλωση "ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ- ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ε 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 70 0,240 € 16,80 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αναμνηστικά Διπλώματα σε απλό, έγχρωμο 

χαρτί Α4 , 21 εκ *29 εκ για την εκδήλωση "ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ- ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ε 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 600 0,400 € 240,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΗΜΕΡΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"  για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 200 0,480 € 96,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Προσκλήσεις, διάσταση 22 *10,5 εκ. σε χαρτί 

velvet  τετραχρωμία 2 όψεων  για την εκδήλωση "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΗΜΕΡΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 300 0,240 € 72,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αναμνηστικά Διπλώματα  σε απλό, έγχρωμο 

χαρτί Α4 , 21 εκ *29 εκ για την εκδήλωση "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 220 0,400 € 88,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα -Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση 

"ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ"   για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 200 0,480 € 96,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Προσκλήσεις,  διάσταση 22 *10,5 εκ. σε χαρτί 

velvet  τετραχρωμία 2 όψεων για την εκδήλωση 

"ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ"για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 300 0,240 € 72,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα -Αναμνηστικά Διπλώματα σε απλό, έγχρωμο 

χαρτί Α4 , 21 εκ *29 εκ για την εκδήλωση "ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ"   

για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 220 0,400 € 88,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση 

"ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ:ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ-ΣΥΝΟΜΙΛΩ-ΩΡΙΜΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ"  για το 

έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 100 0,480 € 48,00 €





Περιγραφή Στοιχείο Έκδ. Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα

Προϋπολογισθεί

σα τιμή μονάδος Σύνολο

Ε' Δημ.Κοινότητα - Προσκλήσεις για την εκδήλωση..διάσταση 22 

*10,5 εκ. σε χαρτί velvet  τετραχρωμία 2 όψεων 

"ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ:ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ-ΣΥΝΟΜΙΛΩ-ΩΡΙΜΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ" για το 

έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 300 0,240 € 72,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αναμνηστικά Διπλώματα  σε απλό, έγχρωμο 

χαρτί Α4 , 21 εκ *29 εκ για την εκδήλωση "ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ:ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ-

ΣΥΝΟΜΙΛΩ-ΩΡΙΜΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 180 0,400 € 72,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "ΗΜΕΡΙΔΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ"  για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 50 0,480 € 24,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Προσκλήσεις για την εκδήλωση..διάσταση 22 

*10,5 εκ. σε χαρτί velvet  τετραχρωμία 2 όψεων "ΗΜΕΡΙΔΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ"  για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 50 0,240 € 12,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Άλμπουμ με Μνημεία και Βίλες για την 

εκδήλωση "ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ"  για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 100 9,670 € 967,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "ΘΕΑΤΡΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ -PLAYBACK- JUNIOR"  για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 500 0,480 € 240,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΣΚΑΚΙ" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 500 0,480 € 240,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΜΠΑΣΚΕΤ"  για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 500 0,480 € 240,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΒΟΛΕΙ"  για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 500 0,480 € 240,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "ΑΓΩΝΕΣ 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ"  για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 500 0,480 € 240,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Προσκλήσεις,  διάσταση 22 *10,5 εκ. σε χαρτί 

velvet  τετραχρωμία 2 όψεων για την εκδήλωση "ΑΓΩΝΕΣ 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 500 0,240 € 120,00 €





Περιγραφή Στοιχείο Έκδ. Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα

Προϋπολογισθεί

σα τιμή μονάδος Σύνολο

Ε' Δημ.Κοινότητα - Ενημερωτικά φυλλάδια, δίπτυχα χαρτί velvet, 

130γρ., διάσταση (14,5Χ21εκ.) διπλωμένο Α4, τετραχρωμία και 

στις δύο όψεις για την εκδήλωση "ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; ΠΑΡΕ-

ΔΩΣΕ ΣΤΗΝ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ "  για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 200 0,800 € 160,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση 

"ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ"    

για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 100 0,480 € 48,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Προσκλήσεις,  διάσταση 22 *10,5 εκ. σε χαρτί 

velvet  τετραχρωμία 2 όψεων για την εκδήλωση 

"ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ"   

για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 200 0,240 € 48,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα - Αφίσες, χαρτί illustration, 170 γρ., διάσταση 

Α3, (297 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία για την εκδήλωση "ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 100 0,480 € 48,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα -  Προσκλήσεις,  διάσταση 22 *10,5 εκ. σε χαρτί 

velvet  τετραχρωμία 2 όψεων για την εκδήλωση "ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 100 0,240 € 24,00 €

Ε' Δημ.Κοινότητα -  Ενημερωτικά Φυλλάδια για την 

εκδήλωση"ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 200 4,000 € 800,00 €

Ε΄ Δημ. Κοινότητα - Flying Banner , Σημαία Παραλίας 

Διαφημιστικη σημαία Φτερό Υφασμα τρίχτενο ανθεκτικό στον 

αέρα με Κοντάρι αλουμινίου και βάση νερού 20 λίτρων ή 32 

λιτρων Διασταση σημαιόπανου 00εκΧ85εκ Υψος Ιστού 500εκ για 

την εκδήλωση "Γιορτή Μελιού & Προϊόντων Κυψέλης 2019" 00.000 Τεμάχιο 1 160,000 € 160,00 €

Ε΄ Δημ. Κοινότητα - Banners Rollup  2τεμ.  Διαστάσεις πλάτος: 

80εκ * Ύψος: 2μ.  Βάρος :3 κιλά Υλικό: Αλουμίνιο και Μουσαμάς 

για την εκδήλωση  "Εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα 

Βιώσιμης Κινητικότητας", για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 2 44,000 € 88,00 €

Ε΄ Δημ. Κοινότητα - Banners  Rollup  2τεμ.   Διαστάσεις πλάτος: 

80εκ * Ύψος: 2μ. Βάρος :3 κιλά Υλικό: Αλουμίνιο και μουσαμάς  

για την εκδήλωση  "Προσβασιμότητα", για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 2 44,000 € 88,00 €
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Περιγραφή Στοιχείο Έκδ. Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα

Προϋπολογισθεί

σα τιμή μονάδος Σύνολο

Ε΄ Δημ. Κοινότητα - Banners -Λάβαρο για κολώνες  με μουσαμά 

και με μανίκια και ξύλα πάνω-κάτω για κολώνες , 55τεμ.  

Διαστάσεις:60εκ*130 εκ  για την εκδήλωση για την εκδήλωση  

"Αγώνες Ποδηλασίας", για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 55 7,900 € 434,50 €

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας - Αφίσες 50x35 εκ. χαρτί 

γυαλιστερό 300γρ. 4χρωμία και δημιουργία μακέτας 

(ΤΡΙΑΝΔΡΙΩΤΙΚΑ) για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 50 1,000 € 50,00 €

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας - Αφίσες 50x35 εκ. χαρτί 

γυαλιστερό 300γρ. 4χρωμία και δημιουργία μακέτας (ΔΩΣΕ ΦΩΣ 

ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ), για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 50 1,000 € 50,00 €

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας - Αφίσες 50x35 εκ. χαρτί 

γυαλιστερό 300γρ. 4χρωμία και δημιουργία μακέτας 

(ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ), για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 50 1,000 € 50,00 €

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας - Προσκλήσεις εκδηλώσεων, 

4χρωμία, χαρτί velvet 300γρ., 20x11εκ. και δημιουργία μακέτας 

(ΤΡΙΑΝΔΡΙΩΤΙΚΑ) για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 50 0,250 € 12,50 €

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας - Προσκλήσεις εκδηλώσεων, 

4χρωμία, χαρτί velvet 300γρ., 20x11εκ. και δημιουργία μακέτας 

(ΔΩΣΕ ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ) για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 50 0,250 € 12,50 €

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας - Προγράμματα Α4 με πίκμανση, 

χαρτί γυαλιστερό 170γρ. 4χρωμία (2 όψεις) και δημιουργία 

μακέτας (ΤΡΙΑΝΔΡΙΩΤΙΚΑ) για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 600 0,250 € 150,00 €

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας - Αφίσες σε μουσαμά 1μ.Χ 2μ. 

(banners) με μανίκια στήριξης - Δημιουργία μακέτας - 

Τοποθέτηση (ΤΡΙΑΝΔΡΙΩΤΙΚΑ) για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 20 25,000 € 500,00 €

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας - Μουσαμάς (πανό), διαστάσεων 

2μ. Χ3μ. Τουλάχιστον 500 γρ. το τ.μ. ηλεκτρονικής εκτύπωσης 

μονής όψης, 4χρωμία με ανεξίτηλα χρώματα, κρίκους στις 

τέσσερις άκρες (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ) για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 1 100,000 € 100,00 €

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας - Ημερολόγια τσέπης (ατζέντες 

2019) 8χ12 εκ. με σκληρό εξώφυλλο και εκτύπωση λογότυπου 

στο εξώφυλλο, για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 60 2,000 € 120,00 €
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Περιγραφή Στοιχείο Έκδ. Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα

Προϋπολογισθεί

σα τιμή μονάδος Σύνολο

Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχ/σης - Τμήμα Ταμείου - 

Βεβαιωτικά Σημειώματα Μπλοκ                                                                

1.Των 50 φύλλων με εκτυπωμένη αρίθμηση  

2.Όλα τυπωμένα σε χημικό χαρτί, εις τετραπλούν (το πρώτο 

φύλλο λευκό, το δεύτερο ροζ , το τρίτο κίτρινο και το τέταρτο 

φιστικί)

3.Το δεύτερο , τρίτο, τέταρτο διάτρητα ώστε να κόβονται.

4.Διαστάσεις 23Χ25 εκ. 

22820000-4 00.000 μπλοκ 80 4,000 € 320,00 €

Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχ/σης - Τμήμα Ταμείου - 

Διπλότυπα Εισπράξεων Μηχανογραφικά (Η φυσική μορφή είναι 

τριπλότυπα αλλά αναφέρονται διπλότυπα)                                

1.Τριπλό χημικό χαρτί

2.Το πρώτο λευκό – το δεύτερο ροζ –το τρίτο κίτρινο

3.Εκτύπωση αριθμού θεώρησης

4.Κιβώτια 600 των 1.000 τεμαχίων

5. Διαστάσεις 0,24 πλάτος Χ0,28 ύψος

22820000-4 00.000 κιβώτια 580 43,000 € 24.940,00 €

Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχ/σης - Τμήμα Ταμείου - 

Διπλότυπα Εισπράξεων Μηχανογραφικά (Η φυσική μορφή είναι 

τριπλότυπα αλλά αναφέρονται διπλότυπα)                   1.Των 50 

φύλλων με εκτυπωμένη  αρίθμηση  

2.Όλα τυπωμένα σε χημικό χαρτί , εις τριπλούν ( το πρώτο φύλλο 

λευκό, το δεύτερο φιστικί, το τρίτο κίτρινο  με την ένδειξη 

ΑΡΧΕΙΟ)

3.Το δεύτερο , τρίτο, διάτρητα ώστε να  κόβονται.

4.Διαστάσεις 24,5Χ 20 εκ.

22820000-4 00.000 μπλοκ 280 3,700 € 1.036,00 €

Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων - Μπλόκ 100 έντυπων 

φύλλων Α4 / 60 gr. με αρίθμηση σελίδων. Εκτύπωση σε λευκό 

φόντο.Περιεχόμενο και μορφή εκτύπωσης όπως στο Υπόδειγμα 

Νο 1 και με προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. 00.000 Τεμάχιο 200 1,520 € 304,00 €

Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων - Μπλόκ 100 έντυπων 

φύλλων Α4 / 60 gr. με αρίθμηση σελίδων. Εκτύπωση σε λευκό 

φόντο.Περιεχόμενο και μορφή εκτύπωσης όπως στο Υπόδειγμα 

Νο 2 και με προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. 00.000 Τεμάχιο 200 1,520 € 304,00 €

Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων - Φάκελοι δίφυλλοι 

Μανίλα 270 gr. διαστάσεων 25 x 34 εκ με έλασμα και έντυπη 

επωνυμία. Κείμενο επωνυμίας και χρώμα φακέλου όπως στο 

Υπόδειγμα Νο 9 και με προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. 00.000 Τεμάχιο 945 0,380 € 359,10 €
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Περιγραφή Στοιχείο Έκδ. Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα

Προϋπολογισθεί

σα τιμή μονάδος Σύνολο

Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων - Φάκελοι 

αλληλογραφίας - αυτοκόλλητη σακούλα Α3 διαστάσεων 

41.5x31.5 εκ. με έντυπη επωνυμία. Κείμενο επωνυμίας και 

χρώμα φακέλου όπως στο Υπόδειγμα Νο 1 και με προηγούμενη 

έγκριση της Υπηρεσίας. 00.000 Τεμάχιο 500 0,190 € 95,00 €

Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων - Μπλόκ 100 έντυπων 

φύλλων Α4 / 60 gr. με εκτύπωση σε λευκό φόντο. Περιεχόμενο 

και μορφή εκτύπωσης όπως στο Υπόδειγμα Νο 2 και με 

προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. 00.000 Τεμάχιο 100 1,420 € 142,00 €

Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων -Μπλόκ 100 έντυπων 

φύλλων Α4 / 60 gr. με εκτύπωση σε λευκό φόντο. Περιεχόμενο 

και μορφή εκτύπωσης όπως στο Υπόδειγμα Νο 3 και με 

προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. 00.000 Τεμάχιο 100 1,520 € 152,00 €

Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων - Μπλόκ 100 έντυπων 

φύλλων Α4 / 60 gr. με εκτύπωση σε λευκό φόντο. Περιεχόμενο 

και μορφή εκτύπωσης όπως στο Υπόδειγμα Νο 4 και με 

προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. 00.000 Τεμάχιο 100 1,400 € 140,00 €

Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων - Μπλόκ 100 έντυπων 

φύλλων Α4 / 60 gr. με εκτύπωση σε λευκό φόντο. Περιεχόμενο 

και μορφή εκτύπωσης όπως στο Υπόδειγμα Νο 5 και με 

προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 100 1,400 € 140,00 €

Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων - Φάκελοι 

αλληλογραφίας - αυτοκόλλητη σακούλα διαστάσεων 18.7 x 26 

cm. με έντυπη επωνυμία. Κείμενο επωνυμίας και χρώμα 

φακέλου όπως στο Υπόδειγμα Νο 6 και με προηγούμενη έγκριση 

της Υπηρεσίας. 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 500 0,080 € 40,00 €

Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων - Φάκελοι 

αλληλογραφίας – αυτοκόλλητη σακούλα διαστάσεων 23 x 32 εκ. 

με έντυπη επωνυμία.Κείμενο επωνυμίας και χρώμα φακέλου 

όπως στο Υπόδειγμα Νο 7 και με προηγούμενη έγκριση της 

Υπηρεσίας. 00.000 Τεμάχιο 500 0,140 € 70,00 €

Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων - Φάκελοι 

αλληλογραφίας – αυτοκόλλητη σακούλα διαστάσεων 23 x 32 εκ. 

με έντυπη επωνυμία.Κείμενο επωνυμίας και χρώμα φακέλου 

όπως στο Υπόδειγμα Νο 8 και με προηγούμενη έγκριση της 

Υπηρεσίας. 00.000 Τεμάχιο 500 0,280 € 140,00 €

Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων - Φάκελοι δίφυλλοι 

Μανίλα 270 gr. διαστάσεων 25 x 34 εκ με έλασμα και έντυπη 

επωνυμία. Κείμενο επωνυμίας και χρώμα φακέλου όπως στο 

Υπόδειγμα Νο 9 και με προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1.826 0,380 € 693,88 €
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Περιγραφή Στοιχείο Έκδ. Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα

Προϋπολογισθεί

σα τιμή μονάδος Σύνολο

Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος - Ψηφιακή εκτύπωση 

16σέλιδου Κανονισμού Πρασίνου : Διάσταση Α5 κλειστό / Α4 

Ανάπτυγμα, σελίδες 16, όψεις ΑΒ, εκτύπωση 4χρωμία, ποιότητα 

χαρτιού velvet 170γρ., δέσιμο καρφίτσα 00.000 Τεμάχιο 1.000 0,650 € 650,00 €

Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος -  Κόστος αλλαγών 

δημιουργικού 00.000 απροσδιοριστο 1 100,000 € 100,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Δημ. Γυμναστηρίων, 

Κολυμβητηρίου & Αθλ/κών Χώρων - Μικρές κάρτες διαστάσεων 

16Χ11 εκ. σε  χρώμα πράσινο  00.000 Τεμάχιο 2.300 0,040 € 92,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Δημ. Γυμναστηρίων, 

Κολυμβητηρίου & Αθλ/κών Χώρων - Μικρές κάρτες διαστάσεων 

16Χ11 εκ. σε  χρώμα κίτρινο 00.000 Τεμάχιο 1.800 0,040 € 72,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Δημ. Γυμναστηρίων, 

Κολυμβητηρίου & Αθλ/κών Χώρων - Μικρές κάρτες διαστάσεων 

16Χ11 εκ. σε  χρώμα μπλε 00.000 Τεμάχιο 3.000 0,040 € 120,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Δημ. Γυμναστηρίων, 

Κολυμβητηρίου & Αθλ/κών Χώρων -  Μεγάλες κάρτες 

διαστάσεων 20Χ15εκ. σε  χρώμα πράσινο 00.000 Τεμάχιο 1.500 0,050 € 75,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Δημ. Γυμναστηρίων, 

Κολυμβητηρίου & Αθλ/κών Χώρων -  Μεγάλες κάρτες 

διαστάσεων 20Χ15εκ. σε  χρώμα κίτρινο 00.000 Τεμάχιο 1.500 0,050 € 75,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Δημ. Γυμναστηρίων, 

Κολυμβητηρίου & Αθλ/κών Χώρων -  Μεγάλες κάρτες 

διαστάσεων 20Χ15εκ. σε  χρώμα μπλε 00.000 Τεμάχιο 1.500 0,050 € 75,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Δημ. Γυμναστηρίων, 

Κολυμβητηρίου & Αθλ/κών Χώρων -  Μικρές κάρτες διαστάσεων 

9Χ12εκ., κίτρινες (μηνιαίες) 00.000 Τεμάχιο 3.100 0,050 € 155,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Δημ. Γυμναστηρίων, 

Κολυμβητηρίου & Αθλ/κών Χώρων - Μικρές κάρτες διαστάσεων 

7Χ10 εκ. σε χρώμα κίτρινο (25 παρουσίες) 00.000 Τεμάχιο 2.200 0,030 € 66,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Δημ. Γυμναστηρίων, 

Κολυμβητηρίου & Αθλ/κών Χώρων - Μικρές κάρτες διαστάσεων 

7Χ10 εκ. σε χρώμα μπλε (12 παρουσίες) 00.000 Τεμάχιο 2.500 0,030 € 75,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Προγραμμάτων & Δια 

Βίου Μάθησης - ΑΦΙΣΑ: 35x50 cm,  4χρωμία, χαρτί γυαλιστερό 

170 gr, (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ – ΦΙΛΜ), 4Χ100 00.000 Τεμάχιο 400 0,660 € 264,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Προγραμμάτων & Δια 

Βίου Μάθησης - ΔΙΠΤΥΧΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 2 όψεων (4χρωμία ) 

διαστάσεων 14,5 cm x 21 cm, (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ – ΦΙΛΜ), 

4Χ200 00.000 Τεμάχιο 800 0,300 € 240,00 €
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Περιγραφή Στοιχείο Έκδ. Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα

Προϋπολογισθεί

σα τιμή μονάδος Σύνολο

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Προγραμμάτων & Δια 

Βίου Μάθησης - ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19cm x 19cm (κλειστό), 

2 όψεων, 4χρωμία, χαρτί γυαλιστερό 200gr, (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΜΑΚΕΤΑΣ – ΦΙΛΜ) 1Χ1000 00.000 Τεμάχιο 1.000 0,440 € 440,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Προγραμμάτων & Δια 

Βίου Μάθησης - ΣΑΚΟΥΛΕΣ  διαστάσεων 36x12x40+5 (πλάτος-

πιέτα-ύψος) σε λευκό χρώμα με την κεφαλή του Μεγάλου  

Αλεξάνδρου και το λογότυπο ''Δήμος Θεσσαλονίκης''. Στην 

δεύτερη όψη τα ίδια στοιχεία σε ξενόγλωσσο κείμενο ''CITY OF 

THESSALONIKI''. Με περαστά κορδόνια. Ενισχυμένη στο σημείο 

δεσίματος και στη βάση, με χαρτόνια 500gsm. Χαρτί whitekraft 

160 γραμμαρίων. Εκτύπωση τετραχρωμία (CMYK) 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 2.000 0,500 € 1.000,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Προγραμμάτων & Δια 

Βίου Μάθησης - ΑΦΙΣΑ: 35x50 cm,  4χρωμία, χαρτί γυαλιστερό 

170 gr, (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ – ΦΙΛΜ), 4Χ100 (Για το έτος 

2019) 00.000 Τεμάχιο 400 0,660 € 264,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Προγραμμάτων & Δια 

Βίου Μάθησης - ΔΙΠΤΥΧΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 2 όψεων (4χρωμία) 

διαστάσεων 14,5 cm x 21 cm, (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ – ΦΙΛΜ), 

4Χ200 (Για το έτος 2019) 00.000 Τεμάχιο 800 0,300 € 240,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Προγραμμάτων & Δια 

Βίου Μάθησης - ΑΦΙΣΑ: 35x50 cm, 1 όψη, 4χρωμία, χαρτί 

γυαλιστερό 170 gr, (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ – ΦΙΛΜ), 1X375 (Για 

το έτος 2019) 00.000 Τεμάχιο 375 0,660 € 247,50 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Προγραμμάτων & Δια 

Βίου Μάθησης - ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19cm x 19cm (κλειστό), 

2 όψεων, 4χρωμία, χαρτί γυαλιστερό 200gr, (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΜΑΚΕΤΑΣ – ΦΙΛΜ) 2Χ1000 (Για το έτος 2019) 00.000 Τεμάχιο 2.000 0,440 € 880,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Προγραμμάτων & Δια 

Βίου Μάθησης - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ διάστασης 22x10,5 cm σε χαρτί 

velvet τετραχρωμία  - 2 όψεων (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ – ΦΙΛΜ) 

1x200 (Για το έτος 2019) 00.000 Τεμάχιο 200 0,300 € 60,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Προγραμμάτων & Δια 

Βίου Μάθησης - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο -Δίπτυχο Πρόγραμμα 

14,5Χ21cm (Διπλωμένο Α4), 2 όψεις (1 όψη 4χρωμία & 1 όψη 

2χρωμία), Χαρτί VELVET, 170gr (Μακέτα – Φιλμ) 2Χ250 (Για το 

Α΄εξάμηνο 2019) 00.000 Τεμάχιο 500 0,300 € 150,00 €
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Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Προγραμμάτων & Δια 

Βίου Μάθησης - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο -Αφίσα: διάσταση Α3 

(297Χ420 χιλ.)4χρωμία, χαρτί illustration, 170γρ. (Δημιουργία 

Μακέτας – Φιλμ), 4Χ100 (Για το Α΄εξάμηνο 2019)

00.000 Τεμάχιο 100 0,300 € 30,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Εκδηλώσεων & 

Προγραμμάτων Αθλητισμού - Φυλλάδια (3πτυχα) 4χρωμία 

30Χ21 σε ανάπτυξη, χαρτί illustration 135 gr. Τα φυλλάδια θα 

είναι διπλωμένα σε 2 σημεία ώστε να σχηματίζουν 3πτυχο - 3 

εκδηλώσεις 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 15.000 0,250 € 3.750,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Εκδηλώσεων & 

Προγραμμάτων Αθλητισμού - Διπλώματα (30Χ21) 4χρωμία χαρτί 

velvet 250 gr - 4 εκδηλώσεις 00.000 Τεμάχιο 2.800 0,280 € 784,00 €

Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού - Τμ. Εκδηλώσεων & 

Προγραμμάτων Αθλητισμού - Αφίσες (35Χ50) 4χρωμία χαρτί 

illustration 170 gr- 3 εκδηλώσεις 00.000 Τεμάχιο 600 0,300 € 180,00 €

Δ/νση Διαφάνειας - Τμήμα Ληξιαρχείου Λευκοί φάκελοι 

αλληλογραφίας αυτοκόλλητοι, διαστάσεων 23Χ11 εκ. με 

τυπωμένο το λογότυπο και τα ταχυδρομικά στοιχεία του Δήμου 

Θεσσαλονίκης και του Τμ. Ληξιαρχείου.Στην επάνω δεξιά γωνία 

του φακέλου θα αναγράφεται: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών

Τμήμα Ληξιαρχείου 

Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 – Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη Δείγμα 1

22820000-4 00.000 Τεμάχιο 500 0,035 € 17,50 €

Δ/νση Διαφάνειας - Τμήμα Δημοτολογίου- Γραφείο Πολιτικών 

Γάμων - Βιβλία Δήλωσης Τέλεσης Πολιτικών Γάμων - Το κάθε 

βιβλίο θα είναι 100 φύλλων.

Η διάσταση του κάθε φύλλου θα είναι 24 Χ 34 εκατοστά.

Η διάσταση του κάθε βιβλίου θα είναι 25 Χ 35 εκατοστά.

Το κάθε βιβλίο θα είναι δερματόδετο μαύρο, με λευκή 

αυτοκόλλητη ετικέτα στο εμπροσθόφυλλο.

Η Υπηρεσία θα δώσει τις σχετικές διευκρινίσεις στον 

προμηθευτή με την παραλαβή του σχετικού δείγματος του 

φύλλου. 

ΔΕΙΓΜΑ 3

22820000-4 00.000 Τεμάχιο 15 16,000 € 240,00 €

22820000-4
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Δ/νση Διαφάνειας - Τμήμα Δημοτολογίου- Γραφείο Πολιτικών 

Γάμων - Βιβλία Πράξεων Προσδιορισμού Επωνύμου Τέκνων Το 

κάθε βιβλίο θα έχει  150 φύλλα.

Ανά τρία φύλλα, θα είναι το πρώτο φύλλο κανονικό και τα δύο 

επόμενα φύλλα θα είναι αυτογραφικά και διάτρητα, για να 

κόβονται εύκολα, άρα η αναλογία των φύλλων θα είναι 3 χ 50 = 

150 φύλλα σύνολο στο κάθε βιβλίο.

Η διάσταση του κάθε φύλλου θα είναι 20 Χ 28,5  εκατοστά. 

Η διάσταση του κάθε βιβλίου θα είναι 21,5 Χ 29,5 εκατοστά.  

Το κάθε βιβλίο θα είναι δερματόδετο μαύρο με λευκή 

αυτοκόλλητη ετικέτα στο εμπροσθόφυλλο.

Η Υπηρεσία θα δώσει τις σχετικές διευκρινίσεις στον 

προμηθευτή με την παραλαβή του σχετικού δείγματος του 

φύλλου. 

ΔΕΙΓΜΑ 4

22820000-4 00.000 Τεμάχιο 20 17,000 € 340,00 €

Δ/νση Κ. Προστασίας - Μπλοκ εισιτηρίων «Αινεία» σε δύο 

χρώματα 100 φύλλων. 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 40 1,140 € 45,60 €

Δ/νση Κ. Προστασίας - Φάκελοι κίτρινοι Α4 με επωνυμία Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ με αυτοκόλλητη 

ταινία 26Χ35 εκ. 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 8.000 0,100 € 800,00 €

Δ/νση Κ. Προστασίας - Φάκελοι κίτρινοι Α3 με επωνυμία Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ με αυτοκόλλητη 

ταινία 41Χ30 εκ. 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1.600 0,200 € 320,00 €

Δ/νση Κ. Προστασίας - Φάκελοι κίτρινοι (μικροί) με επωνυμία 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ με 

αυτοκόλλητη ταινία 20Χ28 εκ. 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 500 0,095 € 47,50 €

Δ/νση Κ. Προστασίας - Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί, με 

επωνυμία Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ με 

αυτοκόλλητη ταινία 23Χ11εκ. 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 2.400 0,035 € 84,00 €

Δ/νση Κ. Προστασίας - Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί, με 

αριστερό παράθυρο και  με επωνυμία Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ με αυτοκόλλητη ταινία 23Χ11εκ. 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 31.500 0,035 € 1.102,50 €

Δ/νση Κ. Προστασίας - Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί, με δεξιό 

παράθυρο και  με επωνυμία Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ με αυτοκόλλητη ταινία 23Χ11εκ. 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 15.500 0,035 € 542,50 €

Δ/νση Κ. Προστασίας - Μπλοκ συνταγογράφησης των 100 

φύλλων 14Χ21εκ. 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 300 1,220 € 366,00 €
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Δ/νση Κ. Προστασίας - Ημερολόγια Ειδικού Ψυχαγωγικού 

Κέντρου (17Χ16εκ.) 16 φύλλων 4 χρωμία, με σπιράλ 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 150 1,800 € 270,00 €

Δ/νση Κ.Προστασίας - Δίπτυχο διαστάσεων Α4, χαρτί velvet, 

βάρος 130γρ./m
2
, 4χρωμία εκτύπωσης στην πρόσθια και στην 

οπίσθια όψη 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1500 0,250 € 375,00 €

Δ/νση Κ.Προστασίας -Αφίσες διαστάσεων Α3 (297*420χιλ.) χαρτί 

illustration, βάρος 170γρ., 4χρωμία. 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 120 0,300 € 36,00 €

Δ/νση Κ.Προστασίας -Stand roll up 85cm*200cm με ψηφιακή 

εκτύπωση σε πολυπροπυλένιο, πτυσσόμενο, με σκελετό 

αλουμινίου, με υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς, με την 

εκτύπωση (μακέτα, υλικά εκτύπωσης) 39294100-0 00.000 Τεμάχιο 2 50,000 € 100,00 €

Δ/νση Κ. Προστασίας - Δίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο διάσταση 

Α4, 130 γρ. χαρτί velvet. Με τη γραφιστική επιμέλεια και 

τετραχρωμία 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 10.000 0,100 € 1.000,00 €

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας - Ενημερωτικό έντυπο με τις 

δράσεις της Δ/νσης. Σελίδες: 32-44, μέγεθος: Α5 (14,8εκ. Χ 21 

εκ.), Βιβλιοδεσία : καρφίτσα, χαρτί : illustration 170-200 γρ., 

γραφιστική επιμέλεια : μακέτα τετραχρωμία : 04 (Για το έτος 

2018) 00.000 Τεμάχιο 3.500 0,350 € 1.225,00 €

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας - Ενημερωτικό έντυπο με τις 

δράσεις της Δ/νσης. Σελίδες: 32-44, μέγεθος: Α5 (14,8εκ. Χ 21 

εκ.), Βιβλιοδεσία : καρφίτσα, χαρτί : illustration 170-200 γρ., 

γραφιστική επιμέλεια : μακέτα τετραχρωμία : 04 (Για το έτος 

2019) 00.000 Τεμάχιο 6.500 0,350 € 2.275,00 €

Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων - Τμήμα Κ. Βιβλιοθήκης - 

Κάρτες αναγνωστών κόκκινου χρώματος διπλής όψης (5Χ8cm) 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 50.000 0,010 € 500,00 €

Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων - Τμήμα Κ. Βιβλιοθήκης -Δελτίο 

ταυτότητας βιβλίων άσπρου χρώματος διπλής όψης 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 5.000 0,008 € 40,00 €

Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων - Τμήμα Κ. Βιβλιοθήκης -

Τσεπάκια βιβλίων υπόλευκα 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 5.000 0,008 € 40,00 €

Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων - Τμήμα Κ. Βιβλιοθήκης - 

Μπλοκ διπλότυπα δανεισμού βιβλίων-περιοδικών-ο/α υλικού 

100 φύλλων 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 4 10,000 € 40,00 €

Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων - Τμήμα Κ. Βιβλιοθήκης - 

Γραφιστική επιμέλεια για τα παραπάνω είδη (α/α1-4) με τα 

απαραίτητα στοιχεία της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1 30,000 € 30,00 €

Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων - Τμήμα Κ. Βιβλιοθήκης - 

Φάκελοι λευκοί με παράθυρο (11Χ23cm) με τα απαραίτητα 

στοιχεία της Δ/νσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 5.000 0,053 € 265,00 €

22820000-4

22820000-4





Περιγραφή Στοιχείο Έκδ. Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα

Προϋπολογισθεί

σα τιμή μονάδος Σύνολο

Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων - Τμήμα Κ. Βιβλιοθήκης - 

Σελιδοδείκτες 21Χ5 ματ velvet 300gr 4χρωμία, 2 όψεων 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 2.000 0,120 € 240,00 €

Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων - Τμήμα Κ. Βιβλιοθήκης - 

Γραφιστική επιμέλεια σελιδοδείκτη 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1 20,000 € 20,00 €

Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων - Τμήμα Κ. Βιβλιοθήκης - 

Ενημερωτικό Έντυπο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

16 σ. (σε ανάπτυγμα 20x40εκ.) 4χρωμία, χαρτί 170 gr 

illustration,δέσιμο καρφίτσα

22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1.600 0,800 € 1.280,00 €

Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων - Τμήμα Κ. Βιβλιοθήκης - 

Γραφιστική επιμέλεια ενημερωτικού εντύπου 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1 210,000 € 210,00 €

Δ/νση Δημ. Αστυνομίας - Φάκελλος αλληλογραφίας, λευκός,με 

παράθυρο δεξιά ώστε να είναι ευκρινή τα στοιχεία του 

παραλήπτη, τυπωμένα το λογότυπο του Δήμου/Διεύθυνσης και 

τα ταχυδρομικά στοιχεία της υπηρεσίας, με αυτοκόλλητη ταινία 

για κλείσιμο,

διάσταση 23x11 εκ 00.000 Τεμάχιο 10.040 0,050 € 502,00 €

Δ/νση Δημ. Αστυνομίας - Φάκελλος αλληλογραφίας, κίτρινος,Α4, 

τυπωμένα το λογότυπο του Δήμου/Διεύθυνσης και τα 

ταχυδρομικά στοιχεία της υπηρεσίας, με αυτοκόλλητη ταινία για 

κλείσιμο, διάσταση 26x35 εκ 00.000 Τεμάχιο 1.000 0,100 € 100,00 €

Δ/νση Δημ. Αστυνομίας - ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

(Κ.Ο.Κ)      Μπλοκ Διαστάσεων 210mmX140mm  50 τριπλότυπα 

Αριθμημένα φύλλα : α) 1ο φυλλο ΛΕΥΚΌ(διάτρητο) με 

εκτυπωμένη την πίσω πλευρά, β) 2ο φύλλο ροζ (διάτρητο) με 

εκτυπωμένη την πίσω πλευρά, γ) 3ο φύλλο κίτρινο (σταθερό) 00.000 Τεμάχιο 3.010 1,800 € 5.418,00 €

Αυτοτελές Τμήμα Δ/σης Κοιμητηρίων - Βιβλίο ευρετήριο 200 

φύλλων Α-Ω δερμάτινο 00.000 Τεμάχιο 4 49,000 € 196,00 €

Αυτοτελές Τμήμα Δ/σης Κοιμητηρίων - Καρτέλα οστεοφυλακίου 

(δείγμα) 00.000 Τεμάχιο 4.000 0,030 € 120,00 €

Αυτοτελές Τμήμα Δ/σης Κοιμητηρίων - Υπηρεσιακό σημείωμα 

για οστεοφυλάκια  29Χ22 διπλότυπα  (δείγμα) 00.000 Τεμάχιο 15 4,500 € 67,50 €

Αυτοτελές Τμήμα Δ/σης Κοιμητηρίων - Υπηρεσιακό σημείωμα 

για κεριά πρωτόκολλο (παραλαβής-παράδοσης) 13Χ18 

διπλότυπα (δείγμα) 00.000 Τεμάχιο 15 3,000 € 45,00 €

Αυτοτελές Τμήμα Δ/σης Κοιμητηρίων - Μπλοκ 100 φύλλων 

χάρτης τοπογραφικό κοιμητηρίου Α4 (δείγμα) 00.000 Τεμάχιο 150 1,600 € 240,00 €

Αυτοτελές Τμήμα Δ/σης Κοιμητηρίων - Υπηρεσιακό σημείωμα 

δελτίο παραγγελίας χρέωσης διπλότυπα 24,5Χ23 (δείγμα) 00.000 Τεμάχιο 20 2,800 € 56,00 €

Αυτοτελές Τμήμα Δ/σης Κοιμητηρίων - Βιβλίο ψυγείων-

νεκροστασίων 30Χ22  (δείγμα) 00.000 Τεμάχιο 8 17,500 € 140,00 €
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Αυτοτελές Τμήμα Δ/σης Κοιμητηρίων - Φάκελος αυτοκόλλητος 

με δεξί παράθυρο 11Χ23 ως εξής:-Κοιμητήριο “Αναστάσεως του 

Κυρίου”:  55.000 φάκελοι, -Κοιμητήριο “Μαλακοπής” : 3.000 

φάκελοι & -Κοιμητήριο Ευαγγελίστριας: 2.000  φάκελοι, ανά έτος 

(Δείγματα 3) 00.00 Τεμάχιο 60.000 0,030 € 1.800,00 €

Αυτοτελές Τμήμα Δ/σης Κοιμητηρίων - Φάκελος αυτοκόλλητος 

11Χ23 (δείγμα 9) 00.000 Τεμάχιο 60.000 0,030 € 1.800,00 €

Δ/νση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών - Δελτίο 

παρατηρήσεων ελέγχου (μπλοκ) σε τριπλότυπα φύλλα Το 1ο 

λευκό το 2ο ροζ και το 3ο κίτρινο. Το λευκό και το ροζ φύλλο να 

είναι καρμπονέ. Δίνεται δείγμα 00.000 Τεμάχιο 30 3,000 € 90,00 €

Δ/νση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών - Πλαστικοί 

φάκελοι με το λογότυπο του τμήματος διαστ. 36Χ30 εκ. σε δύο 

χρώματα (μπλε και καφέ). Δίνεται δείγμα 00.000 Τεμάχιο 300 2,000 € 600,00 €

Δ/νση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών - Φάκελος 

αλληλογραφίας κίτρινος διαστ. 35Χ25 εκ. με λογότυπο 

(ΑΡΙΘ.ΠΡΑΞΕΩΣ, ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ :) με αυτοκόλλητη ταινία στο 

κλείσιμο. Δίνεται δείγμα 00.000 Τεμάχιο 1.000 0,140 € 140,00 €

Δ/νση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών - Μπλοκ 

Ακουαρέλας Νο 4 12 φύλλων 00.000 Τεμάχιο 25 3,900 € 97,50 €

Δ/νση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών - Διπλότυπα 

Υπηρεσιακών Σημειωμάτων. Διπλό χημικό χαρτί, το 1ο λευκό και 

καρμπονέ, το 2ο κίτρινο. 50φύλλα Χ2. Δίνεται δείγμα 00.000 Τεμάχιο 20 2,000 € 40,00 €

Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων - Αφίσες χαρτί  

illustration, 170 γρ., διάσταση Α3(29,70 Χ 420 χιλ.), τετραχρωμία 

– Επεξεργασία, Μακέτα Layout (Για το έτος 2019)

00.000 Τεμάχιο 60 0,500 € 30,00 €

Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων - Ενημερωτικά 

φυλλάδια, χαρτί lazer 120 gr διάσταση Α4 ασπρόμαυρα (Για το 

έτος 2019) 00.000 Τεμάχιο 2000 0,070 € 140,00 €

Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων - Banner, 

διάσταση 2.00Χ3.00 μέτρα, τετραχρωμία μουσαμάς, PVC, 

τουλάχιστον 500γρ, το τετραγωνικό μέτρο, με μάνικα και με 

βέργες αδιάβροχες, με ηλεκτρονική ψηφιακή εκτύπωση μονής 

όψης με ανεξίτηλα μελάνια και μεταλλικές τρύπες για την 

ανάρτηση του (Για το έτος 2019)  00.000 Τεμάχιο 1 200,000 € 200,00 €

Δ/νση Πολιτισμού - Τουρισμού - Τμ. Εκδηλώσεων & Φεστιβάλ- 

ΑΦΙΣΕΣ ΓΙΑ 6 ΘΕΜΑΤΑ 35Χ 50 cm (Τετραχρωμία , χαρτί VELVET 

150gr ),για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 2000 0,500 € 1.000,00 €
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Δ/νση Πολιτισμού - Τουρισμού - Τμ. Εκδηλώσεων & Φεστιβάλ-

FLYERS   ΓΙΑ 2 ΘΕΜΑΤΑ10Χ20 cm (Τετραχρωμία, χαρτί illustration 

170gr ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ)για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 2000 0,200 € 400,00 €

Δ/νση Πολιτισμού - Τουρισμού - Τμ. Εκδηλώσεων & Φεστιβάλ-

ΠΟΛΥΠΤΥΧΟ 12ΣΕΛΙΔΩΝ  ΓΙΑ 5 ΘΕΜΑΤΑ 96 CM ΑΝΟΙΧΤΟ 

16Χ16cm κλειστό χαρτί VELVET 200gr για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 4000 0,500 € 2.000,00 €

Δ/νση Πολιτισμού - Τουρισμού - Τμ. Εκδηλώσεων & Φεστιβάλ-24 

σελιδο (+2 σελίδες εξώφυλο) για 4 ΘΕΜΑΤΑ 20Χ14 cm  χαρτί 

illustration 200gr για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 4000 0,550 € 2.200,00 €

Δ/νση Πολιτισμού - Τουρισμού - Τμ. Εκδηλώσεων & Φεστιβάλ-

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (με διάφορα θέματα) ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 5 Χ 20 ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ 

ΚΑΙ ΠΕΡΦΟΡΕ ΧΑΡΤΙ: 115GR  VELVET ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΜΙΑΣ 

ΟΨΕΩΣ για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 3000 0,200 € 600,00 €

Δ/νση Πολιτισμού - Τουρισμού - Τμ. Μουσικών Σχημάτων - Flyer 

(μονόφυλλο) 11χ15cm, τετραχρωμία, χαρτί Velvet 250gr για το 

έτος 2019

22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1.700 0,200 € 340,00 €

Δ/νση Πολιτισμού - Τουρισμού - Τμ. Μουσικών Σχημάτων -Flyer 

(μονόφυλλο) 20χ20cm, τετραχρωμία, χαρτί Old Mill Bianco 250gr 

για το έτος 2019   22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1.700 0,600 € 1.020,00 €

Δ/νση Πολιτισμού - Τουρισμού - Τμ. Μουσικών Σχημάτων - 

Πρόγραμμα (4σέλιδο) 20χ20cm τετραχρωμία,  χαρτί Old Mill 

Bianco 250gr  για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1.700 1,050 € 1.785,00 €

Δ/νση Πολιτισμού - Τουρισμού - Τμ. Μουσικών Σχημάτων - 

Πρόγραμμα (6σέλιδο) 16χ27cm  τρίπτυχο, 48χ27cm ανάπτυγμα, 

τετραχρωμία χαρτί Velvet  200gr   για το έτος 2019 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 1.000 1,050 € 1.050,00 €

Δ/νση Πολιτισμού - Τουρισμού - Τμ. Μουσικών Σχημάτων - 

Αφίσα & Πρόγραμμα 17χ24cm διπλωμένο 34χ48cm ανάπτυγμα 

(τετραχρωμία χαρτί Velvet  170gr   για το έτος 2019

00.000 Τεμάχιο 3.400 1,000 € 3.400,00 €

Δ/νση Πολιτισμού - Τουρισμού - Τμ. Μουσικών Σχημάτων - 

Banners Aυτοστήρικτα με μηχανισμό –  ΑΠΑΞ  παραγωγή 

80χ200cm για το έτος 2019 00.000 Τεμάχιο 6 75,000 € 450,00 €

Δ/νση Δημ. Προσόδων & Πόρων - Φάκελλοι αλληλογραφίας 

λευκοί (11Χ23) με παράθυρο (διαφάνεια) 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 42000 0,055 € 2.289,00 €

Δ/νση Δημ. Προσόδων & Πόρων - Χάρτινοι φάκελλοι προσφυγών 

με εκτύπωση στο εξώφυλλο 00.000 Τεμάχιο 5500 0,109 € 599,50 €22820000-4

39294100-0

22820000-4
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Δ/νση Δημ. Προσόδων & Πόρων - Μπλοκ εντολών άρσης της 

αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου(90 φύλλων) δεμένα 

ανά τρία 1ο χημικό χαρτί 2ο Α4 και 3ο Α4 με τυπωμένο 

σχεδιάγραμμα. Όλα διάτρητα στην επάνω πλευρά 00.000 Τεμάχιο 100 6,500 € 650,00 €

Δ/νση Δημ. Προσόδων & Πόρων - Μπλόκ πράξεων αυτοψίας 

κοινοχρήστου χώρου (100) φύλλων δεμένα ανά (4) τα (3) πρώτα 

χημικό χαρτί διάτρητα στην επάνω πλευρά και το (4) Α4 το οποίο 

θα μείνει στο στέλεχος. 00.000 Τεμάχιο 250 3,600 € 900,00 €

Δ/νση Δημ. Προσόδων & Πόρων - Μπλοκ πράξεων αυτοψίας 

παράνομης τοποθέτησης ενδεικτικού προσδιοριστικού 

διαφημιστικού μέσου (100 φύλλων) δεμένα ανά (3) τα (2) πρώτα 

χημικό χαρτί  διάτρητα στην επάνω πλευρά και το (3) Α4 το 

οποίο θα μείνει στο στέλεχος.  00.000 Τεμάχιο 150 4,660 € 699,00 €

Δ/νση Δημ. Προσόδων & Πόρων - Βιβλίο εσόδων-εξόδων 

(ημερολόγιο) κληροδοτήματος Χρυσικού, 150 φύλλων  (60Χ40εκ. 

το ένα φύλλο).   00.000 Τεμάχιο 1 65,000 € 65,00 €

Δ/νση Δημ. Προσόδων & Πόρων -Βιβλίο εσόδων-εξόδων 

(ημερολόγιο) κληροδοτήματος Λασκαρίδου, 150 φύλλων (60χ40 

εκ. το ένα  φύλλο). 00.000 Τεμάχιο 1 65,000 € 65,00 €

Δ/νση Ανακύκλωσης & Δ. Αστικών Απορ/των - Μπλοκ 

(υπηρεσιακό σημείωμα) 100 φύλλων 28Χ14 εκ. 00.000 Τεμάχιο 420 1,000 € 420,00 €

Δ/νση Ανακύκλωσης & Δ. Αστικών Απορ/των - Τετράδιο με 

σκληρό εξώφυλλο 100 φύλλων 20Χ30εκ.  Α4 00.000 Τεμάχιο 4 6,000 € 24,00 €

Δ/νση Ανακύκλωσης & Δ. Αστικών Απορ/των - Βιβλίο 

διεκπεραίωσης αλληλογραφίας 100 φύλλων 21Χ29 εκ. 00.000 Τεμάχιο 20 5,000 € 100,00 €

Δ/νση Ανακύκλωσης & Δ. Αστικών Απορ/των - Υπηρεσιακό 

σημείωμα διπλότυπο 100 φύλλων 00.000 Τεμάχιο 4 2,500 € 10,00 €

Δ/νση Ανακύκλωσης & Δ. Αστικών Απορ/των - Βιβλίο παρουσίας 

προσωπικού 100 φύλλων 42Χ29 εκ. Α3 00.000 Τεμάχιο 4 6,000 € 24,00 €

Δ/νση Νομικής Υποστήριξης - Φάκελοι δικογραφιών μπλε 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 400 0,800 € 320,00 €

Δ/νση Νομικής Υποστήριξης - Φάκελοι δικογραφιών κόκκινοι 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 100 0,800 € 80,00 €

Δ/νση Νομικής Υποστήριξης - Φάκελοι δικογραφιών πράσινοι 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 600 0,800 € 480,00 €

Δ/νση Νομικής Υποστήριξης - Φάκελοι δικογραφιών κίτρινοι 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 100 0,800 € 80,00 €

Δ/νση Νομικής Υποστήριξης - Υποφάκελοι Υπόμνημα - Προτάσεις 

(υπόδειγμα 2) 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 100 0,600 € 60,00 €

Δ/νση Παιδικών Σταθμών - Βιβλίο παρουσίας προσωπικού διαστ. 

42Χ29,7 (100 φύλλων) 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 70 5,000 € 350,00 €
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Δ/νση Παιδικών Σταθμών - Βιβλίο παρουσίας παιδιών διαστ. 

35Χ50 (50 φύλλων) 22820000-4 00.000 Τεμάχιο 200 2,500 € 500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 97.560,88 €

ΦΠΑ 24% 23.414,61 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120.975,49 €

                                    Μ.ΘΩΜΑΙΔΟΥ

  

                                       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                      Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ                    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

                  Α. ΜΟΣΧΟΓΛΟΥ - ΕΡΜΕΙΔΟΥ                                 Α. ΦΑΡΜΑΚΗ

                                                  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

i
  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: [∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ :  [6114] 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός : [Βασ.Γεωργίου Α΄1/Θεσσαλονίκη/Τ.Κ. 54636] 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [για τους όρους της διακήρυξης αρµ.υπάλληλος : Μαρία Θωµαΐδου 
τηλ. 2313 317545/για τις τεχνικές προδιαγραφές-ενδεικτικό πρ/σµό αρµ. υπάλληλος κάθε 
εµπλεκόµενης υπηρεσίας. 
- Ηλ. ταχυδροµείο: [m.thomaidou@thessaloniki.gr] 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [www.thessaloniki.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 
[προµήθεια εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 22820000-4]   
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [………………………..…] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [προµήθεια] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 αρµόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή 
µεσαία επιχείρηση

iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ’ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»

iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 
εργαζοµένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 
ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

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

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 
κατάλογο

v
: 

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 περίπτωση 
ΜΟΝΟ 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 άλλους

vi
; 

[] 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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∆: 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 καταδίκες

vii
 

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

viii
· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi
· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες
xii

· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου

xv
 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): 
[……][……][……][……]

xvi
 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 
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 εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xviii
 

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

xix
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
xx

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

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

xxi
, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
 
 
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; ∆ιευκρινίστε: 
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 ;

xxii
 

 
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): 

xxiii
 

[……][……][……] 
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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 δικαίου

xxiv
; 

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.3.2. (Γ) ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ΄ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΤΟΥ Ν. 
4412/16 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 39 ΤΟΥ Ν. 4488/17) 

 
 
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 καταστάσεις

xxv
 

: 
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 συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσεις

xxvi 
 

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 παράπτωµα

xxvii
; 

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:  
[..........……] 
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[] 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 συµφερόντων xxviii, 
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 
σύµβασης

xxix
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

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

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

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια

xxx
 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 

[] Ναι [] Όχι 





 10 

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 
 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά 
ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασής

xxxi
; 

του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(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

xxxii
, εκτός εάν : 

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

xxxiii
. 

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): [……]    
 
 

                                                 
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
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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vii

 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.  

viii
 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). 

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

“διαφθορά”. 

x
 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). 

xi
 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. 

xii
 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. 

xiii
 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”. 

xiv
 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.". 

xv
 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 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 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)  

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

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

λήφθηκαν.  

xxi
 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).  

xxii
 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  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxix
 Πρβλ άρθρο 48. 

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

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 

αυτό. 

xxxii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
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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.  

 

       
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ 

 

 

 

Η Συντάξασα 
 
 
 
 

Μ. Θωµαΐδου 

H αναπληρώτρια 
Προϊσταµένη  
του Τµήµατος  

 
 

Α. Φαρµάκη 

Η αναπληρώτρια 
Προϊσταµένη  
της ∆/νσης  

 
 
Α. Μόσχογλου-Ερµείδου 

Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία 

 




































