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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
FAX» 
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ΑΔΑ: ΩΧΔΕΩΚ3-46Δ 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 28/2016 
 
Κ.Α.Ε. 10.6613.0001 - 10.6613.0006  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για 
την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX». 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%. 
Στο διαγωνισμό, γίνονται δεκτοί όσοι προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το ν. 

4412/2016, την υπ’ αριθ. 28/2017 μελέτη του Τμήματος Μηχανογράφησης και τους εγκεκριμένους Όρους 
Διακήρυξης με την υπ’ αριθ. 331/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Σμύρνης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών την Πέμπτη, 
10/08/2017 και ώρα 10:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δήμο Νέας Σμύρνης στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών στην οδό Ελ. Βενιζέλου 16, 4ος όροφος.  

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Δήμος Νέας Σμύρνης, οδός Ελ. Βενιζέλου 14, ΤΚ 17121, γραφείο πρωτοκόλλου, για την Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών μέχρι της ως άνω ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού. 

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοθέση του Δήμου 
http://www.neasmyrni.gr/ στη διαδρομή (Αρχική σελίδα → Ανακοινώσεις → Προκηρύξεις → Τμήμα 
Προμηθειών). 

Η δαπάνη της δημοσίευσης καθώς και τυχόν επαναληπτικής της θα βαρύνουν τον τελικό μειοδότη. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως (με επιστολή στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου) 

περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το διαγωνισμό ή το περιεχόμενο της διακήρυξης. Κανένας 
οικονομικός φορέας δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 
της Υπηρεσίας.  
 
 
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.neasmyrni.gr/




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ       
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ            Συνεδρίαση 18η της 24-07-2017 
                  
                                                     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
Πρακτικό από την 18η  Συνεδρίαση της 24-07-2017 της Οικονομικής Επιτροπής. 
Αρ. Απόφασης: 331/2017 
Περίληψη: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών- όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπαρ. 28/2017 
μελέτης του τμήματος Μηχανογράφησης, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, 
αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων & FAX». 
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 24-07-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14,  6ος όροφος, αποτελούμενη από τους: 

1. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟ – ΔΗΜΑΡΧΟ 

2. ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

3. ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

5. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

6. ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

7. ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. 22540/20-7-2017πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου  αυτής.  
Η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσαμασίρου Ρουμπίνη και τα τακτικά μέλη κ.κ. Τσουράκης Κων/νος, ο οποίος 
αναπληρώνεται από τον κ. Κονιδάρη Διονύσιο, Καστόρης Θεόδωρος, και Ιακωβάκη Μαρίνα απουσίαζαν λόγω 
κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν. 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του 6ου θέματος 
της ημερήσιας διάταξης. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 

Σας υποβάλουμε τους όρους διακήρυξης και την υπ’ αριθ. 28/2017 μελέτη του Τμήματος Μηχανογράφησης 
για την Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX» και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση για: 

 
Την έγκριση όρων διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 28/2017 

Μελέτης του Τμήματος Μηχανογράφησης για την Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX». 

               
Η    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

 
Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
α)  Τις διατάξεις του αρ. 103 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις των αρ. 58 & 72 του Ν.3852/10 
β)  Την υπαρ. 28/2017 Μελέτη του Τμήματος Μηχανογράφησης 
γ)  την υπαρ. 278/2017 ΑΟΕ περί έγκρισης της σχετικής πίστωσης 
δ)  τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το συνημμένο σχέδιο όρων διακήρυξης 
 
μετά από διαλογική συζήτηση,                                      
          
       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
Εγκρίνει ομόφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τους όρους διακήρυξης που αφορούν την Προμήθεια με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX», αρ. 
μελ. 28/2017, προϋπολογισμού: 70.000,00  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Ακολουθούν οι όροι διακήρυξης, η μελέτη και οι τεχνικές προδιαγραφές: 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX». 

 





1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 

Πόλη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 17121 

Τηλέφωνο 213 20 25 850 - 781 

Φαξ 210 93 53 047 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  gdimarxou@0149.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.neasmyrni.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΔΗΜΟΣ  και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας ΟΤΑ. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η «Γενικές δημόσιες υπηρεσίες». 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

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

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.neasmyrni.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν. 4412/16).  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ίδιοι πόροι: 

Η δαπάνη βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 10.6613.0001 και 10.6613.0006. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 30124000-4, 30125110-5, 30192110-5, 30192320-0. 

 

 

 





Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/ομάδες: 

ΤΜΗΜΑ 1: «ΟΜΑΔΑ Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ CPV: 30124000-4, 30125110-5, 30192110-5, 30192320-0», 

εκτιμώμενης αξίας 44.354,84 πλέον ΦΠΑ 24% 10.645,16 σύνολο 55.000,00 €. 

 

 «ΟΜΑΔΑ Β. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX CPV  30124000-4, 30125110-5, 

30192110-5», εκτιμώμενης αξίας 12.096,77 πλέον ΦΠΑ 24 % 2.903,23 σύνολο 15.000,00 €. 

 

 

Ο κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας μπορεί να καταθέσει προσφορά για όλες τις ομάδες όπως αυτές 

παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 

Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των 

ζητούμενων ειδών ανά ομάδα, παρά για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας/ομάδων. 

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας/ομάδων ή/και για μέρος της 

προκηρυχθείσα ποσότητας ομάδας/ομάδων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, οικονομική 

προσφορά που θα ξεπερνά τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, στο σύνολο αλλά ή/και 

σε κάθε είδος της εκάστοτε ομάδας/ομάδων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

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 ιδίως: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

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) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 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 άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση», 

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 Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 





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. 

 

Τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα. 

 Το υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 19197/21-06-2017 Πρωτογενές αίτημα το οποίo αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ001577764/2017-06-23. 

 Την υπ’ αριθ. 28/2017 μελέτη του Τμήματος Μηχανογράφησης   

 Την υπ. αριθ. 278/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού 
#70.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, 
φωτοτυπικών μηχανημάτων και FAX».   σε βάρος των Κ.Α.Ε.  10.6613.0001 - 10.6613.0006 οικονομικού έτους 
2017 και 2018. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη  διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά ή αίτηση 

συμμετοχής, με καταληκτική ημερομηνία  ..../....../........ και ώρα .......... 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, είτε ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 

4ος όροφος, Τ. Κ. 171 21. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του ν. 4412/2016. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοθέση της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: 

http://www.neasmyrni.gr  στη διαδρομή : Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις ► Τμήμα Προμηθειών. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 

δημοπρασίας, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν και θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 

προμηθευτή, ανάλογα με την αξία του αρχικού προϋπολογισμού της ομάδας του Διαγωνισμού που 

κατακυρώθηκε. 

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 

http://et.diavgeia.gov.gr/




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 τους. 

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. 





2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη. 

 η με αρ. 28/2017 μελέτη του Τμήματος Μηχανογράφησης. 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]. 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Στην ιστοθέση της Αναθέτουσας Αρχής (www.neasmyrni.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Στo τηλέφωνο 213 20 25 781 Τμήμα Μηχανογράφησης Κος Δημήτρης Λαβδανίτης. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις 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.Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων, 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.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

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

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πχ αγγλική, 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. 

 

http://www.neasmyrni.gr/




2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, 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 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα 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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

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

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Δεν απαιτείται. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

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





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

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 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 κατ’ ελάχιστον τους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά τους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 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 

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. 

Δεν 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 τους.  

 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 

2.2.3.4.  Αποκλείεται 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. 4412/2016,  

(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 λειτουργίας,  





(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 3.2 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.  

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. 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. 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2.2.3.1 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. 





2.2.3.7. 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. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

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 ΣΔΣ, 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 επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν κύκλο εργασιών των 3 τελευταίων ετών, ίσο με 

το διπλάσιο του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 28/2017 μελέτης, για τις ομάδες που 

συμμετέχει ο οικονομικός φορέας χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν: 

1. Δείγματα ή περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των  οποίων πρέπει να μπορεί να 
βεβαιώνεται.  

2. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες  ελέγχου της ποιότητας, 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία  βεβαιώνεται η καταλληλότητα των αγαθών. 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), 

να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή, απαιτείται να αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την 

προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 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, 2.2.5, και 2.2.6 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 Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της 

Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 

με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή 

είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1, 2.2.3 έως 2.2.6 και 2.2.7, 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. 4412/2016. 

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 Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 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 ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας. 

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, 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. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/




γ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 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 καταλληλόλητας 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. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση  

του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις 

τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού 

φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο 

εργασιών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε 

άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία 

τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά  του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή 

ιδιωτικού παραλήπτη 

 

Β.5. 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 Δ.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.6. 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.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, 

ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: μόνο βάσει 

τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 28/2017 μελέτη του 

Τμήματος Μηχανογράφησης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

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

Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Η προσφορά υποβάλλεται σε έναν (1) σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
2. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής: Δήμος Νέας Σμύρνης 
3. Ο τίτλος της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

ΜΗΧΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX» του Δήμου Νέας Σμύρνης. (υπ’ αρ. 28/2017 μελέτη του Τμήματος 
Μηχανογράφησης) 

4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής) ……/………./2017 ημέρα ……………………… και ώρα……… πμ. έως ……………. πμ. 

5. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα: (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική 
διεύθυνση) 

 

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) 

σφραγισμένους υποφακέλους: 

1. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς» που περιέχει: τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και την τεχνική προσφορά σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη,  την υπ’ αριθ. 28/2017 
μελέτη του Τμήματος Μηχανογράφησης και τις σχετικές με αυτή διατάξεις και νόμους. 

2. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» που περιέχει την οικονομική προσφορά, συνταγμένη σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, στην υπ’ αριθ. 28/2017 μελέτη του Τμήματος 
Μηχανογράφησης και τις σχετικές με αυτή διατάξεις και νόμους. 

 

Οι ως άνω φάκελοι, θα περιέχουν την αντίστοιχη προσφορά και σε ψηφιακό μέσο (dvd ή cd ή usb memory 

stick) σε αρχεία μη επεξεργάσιμα (πχ pdf ή jpg κλπ).  

 





Όλοι οι επιμέρους φάκελοι, εκτός από τον τίτλο τους, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

(προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, επωνυμία, τίτλος της σύμβασης κλπ).  

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ 

της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την 

αποσφράγιση (άρθρο 96 παρ.3 του ν. 4412/2016). 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν 

αντιστοίχως. (άρθρο 96 παρ.5 του ν. 4412/2016). 

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

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών (άρθρο 96 παρ.6 του ν. 4412/2016). 

Ο προσφέρων, με την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτομάτως ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και ότι έχει 
λάβει γνώση των συνθηκών και απαιτήσεων και έχει σχηματίσει πλήρη εικόνα για το είδος της προμήθειας.  

Προσφορές που παρουσιάζουν ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες, πρόδηλα τυπικά σφάλματα κλπ. δεν 
απορρίπτονται, εάν κατά την κρίση της επιτροπής, κρίνονται ως επουσιώδεις (άρθρο 102 παρ. 1 έως 4 του ν. 
4412/2016). 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) Tο ΤΕΥΔ όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.8.1 της παρούσας διακήρυξης.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Οικονομικοί φορείς που στηρίζονται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

συνεργαζόμενη οντότητα. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

στην υπ’ αριθ. 28/2017 μελέτη του Τμήματος Μηχανογράφησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής -  Τεχνική Προσφορά, επιπλέον θα περιλαμβάνει: 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, αρμοδίως υπογεγραμμένη, όπου ο 

οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι: 

1. Έλαβε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, 
τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι τα προϊόντα που θα διαθέτει θα είναι 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 28/2017 μελέτης του Τμήματος 
Μηχανογράφησης. 

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Δήμου Νέας Σμύρνης περί ματαίωσης, 
ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού. 

3. Ότι τα είδη που προσφέρει είναι καινούργια, αμεταχείριστα, αυθεντικά «original» και διαθέτουν 
πιστοποίηση ISO 9001 ή ισοδύναμο. 

4. Αποδέχεται η παράδοση να γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας εντός πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη μέρα της ειδοποίησης της Υπηρεσίας. 





 

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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I της διακήρυξης. 

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

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 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 μέχρι έξι (6) μήνες, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της (ν. 4412/2016 άρθρο 97). 

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

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

ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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 κατακύρωσης) της παρούσας, 

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, 





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 δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 28/2017 μελέτη του Τμήματος 

Μηχανογράφησης. 

στ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

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. 





3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 
συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στα έγγραφα της σύμβασης.  

Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Στη συνέχεια ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο.  

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

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται και 
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται και φυλάσσεται, 
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την επιτροπή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση του ΤΕΥΔ και της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των προσφορών που δεν 
γίνονται αποδεκτές με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από 
την επιτροπή του διαγωνισμού. 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Σημειώνεται ότι, η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς και των 
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής 
(άρθρο 117 παρ. 4 του ν. 4412/2016). 

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. 

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.  

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 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου 

της αναθέτουσας αρχής 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  





 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 

όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2 της παρούσας διακήρυξης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, 

καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 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.Δ., 

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 της παρούσας,  

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 σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής 

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.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 

συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών της παραγράφου 3.4. της παρούσας 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών 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 Ενστάσεις 

Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)  

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και 
στο άρθρο 221 του ν. 4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 
η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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 Διαγωνισμού. 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.  





4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (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 σύμφωνα 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. 

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

ειδικότερα ορίζει.  

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 

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

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

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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. 

4.4 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. 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 2.2.8.2 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 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. 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 Δικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 





5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

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. 4412/2016, 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. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο (άρθρο 1 ν. 2859/2000).  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  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.  

Δεν 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: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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 209 του ν. 4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα (207 του ν. 4412/16). 

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. 

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 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

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 αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

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

 





6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος και τόπος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και έως την 

λήξη της, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και κατόπιν εντολής από τον υπεύθυνο του 

τμήματος ή από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος, απ’ ευθείας στον προμηθευτή τηλεφωνικά ή μέσω 

αποστολής τηλεομοιοτυπίας (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

07:30 – 13:00 με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες μεταφοράς και παράδοσης του προμηθευτή καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης.  

Ως σημείο παράδοσης ορίζεται η κάτωθι διεύθυνση: 

Ελευθερίου Βενιζέλου 14, Νέα Σμύρνη. Η παράδοση θα γίνεται σε σημείο και χώρο που θα υποδεικνύεται από 

τον υπεύθυνο ή αρμόδιο υπάλληλο του σημείου παράδοσης. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται  να εκτελέσει την παραγγελία  εντός πέντε (5) εργάσιμών ημερών από την 

επόμενη ημέρα που του δόθηκε η παραγγελία. 

 

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διατηρούν το δικαίωμα κάποια από τα είδη να μην ζητηθούν καθόλου καθ’ όλη την 

διάρκεια της σύμβασης, η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία. Ο 

Δήμος δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση για ολοκλήρωση της προμήθειας. 

 

Τα έξοδα μεταφοράς μέχρι τις εγκαταστάσεις του Δήμου Νέας Σμύρνης θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Τα 

είδη θα παραδίδονται στην Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών, η οποία θα τα παραλαμβάνει παρουσία του 

προμηθευτή και έλεγχο της ποιότητας. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος 

να προσκομίζει τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής όπου θα αναγράφεται η ακριβής ποσότητα του κάθε είδους.  

 

Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση κανενός είδους εκτός εάν φέρει βεβαίωση της οικείας 

Αστυνομικής Αρχής περί ανυπαρξίας του είδους στην αγορά. 

 

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  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.2.1. 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. 

6.2.2. 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. 

6.2.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση που κάποια από τα είδη απορριφθούν από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών ως μη 

εξαιρετικής ποιότητας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει παραιτουμένου ρητώς από 

το δικαίωμα διαιτησίας. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν τα αντικαταστήσει σε τακτή προθεσμία, ο 

Δήμος Νέας Σμύρνης προβαίνουν στην προμήθεια από ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΟΜΑΔΑ Α - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

      

1 
30124000-4 (Μέρη και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PRINTHEAD HP BLACK & YELLOW 
HP 940 (C4900A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

2 
30124000-4 (Μέρη και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PRINTHEAD HP MAGENTA & CYAN 
HP 940 (C4901A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

3 
30124000-4 (Μέρη και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PRINTHEAD HP BLACK & YELLOW 
HP 88 (C9381A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

4 
30124000-4 (Μέρη και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PRINTHEAD HP MAGENTA & CYAN 
HP 88 MAGENTA & CYAN (C9382A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

5 
30124000-4 (Μέρη και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) WASTE TONER BOTTLE LEXMARK 
(C540X75G) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

6 
30124000-4 (Μέρη και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PHOTOCONDUCTOR LEXMARK KIT 
E260, E360, E460 (E260X22G) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10  

7 
30124000-4 (Μέρη και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) Drum Lexmark (Imaging Unit) 
50F0Z00 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10  

8 
30124000-4 (Μέρη και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PRINTHEAD HP BLACK HP 11 
(C4810A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3  

9 
30124000-4 (Μέρη και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PRINTHEAD HP CYAN HP 11 
(C4811A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3  

10 
30124000-4 (Μέρη και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PRINTHEAD HP MAGENTA HP 11 
(C4812A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3  

11 
30124000-4 (Μέρη και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PRINTHEAD HP YELLOW HP 11 
(C4813A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3  

12 
30124000-4 (Μέρη και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) DRUM SAMSUNG CLT-R406 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

13 
30124000-4 (Μέρη και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) WASTE TONER BOTTLE SAMSUNG 
CLT-W406 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

14 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER HP BLACK HP 12A 1010 
DUAL PACK BLACK (Q2612AD) 
2X2K PGS 

ΤΕΜΑΧΙΑ 37  

15 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER HP BLACK HP 304A DUAL 
PACK 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

16 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER HP CYAN HP 304A (CC531A) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

17 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER HP MAGENTA HP 304A 
(CC533A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3  





18 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER HP YELLOW 304A (CC532A) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3  

19 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER HP BLACK HP 05XD DUAL 
PACK (CE505XD) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

20 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER KONICA MINOLTA BLACK 
(1710566-002) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

21 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER LEXMARK BLACK HIGH 
YIELD (C540H1KG) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

22 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER LEXMARK CYAN HIGH YIELD 
(C540H1CG) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

23 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER LEXMARK MAGENTA HIGH 
YIELD (C540H1MG) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

24 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER LEXMARK YELLOW HIGH 
YIELD (C540H1YG) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

25 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER LEXMARK BLACK 
CARTRIDGE E250, E35X 3.5K 
(E250A11E) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3  

26 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER LEXMARK BLACK 
CARTRIDGE E260, E360, E460 
(E260A11E) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 145  

27 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER LEXMARK BLACK HIGH 
YIELD 500XA (50F2X0E) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 100  

28 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER ROWE RCS 4000 PLOTTER-
SCANNER 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

29 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER SAMSUNG BLACK CLT-
K406S 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

30 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER SAMSUNG CYAN CLT-C406S 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

31 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER SAMSUNG MAGENTA CLT-
M406S 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

32 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER SAMSUNG YELLOW CLT-
Y406S 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

33 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER XEROX BLACK 106R01374 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3  

34 
30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) TONER XEROX BLACK HC 
106R01486 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3  

35 30192110-5 (Μελάνια) 
INK EPSON BLACK MATTE T1598 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

36 30192110-5 (Μελάνια) 
INK EPSON BLACK PHOTO T1591 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

37 30192110-5 (Μελάνια) 
INK EPSON CYAN T1592 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

38 30192110-5 (Μελάνια) 
INK EPSON GLOSS OPTIMIZER 
T1590 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  





39 30192110-5 (Μελάνια) 
INK EPSON MAGENTA T1593 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

40 30192110-5 (Μελάνια) 
INK EPSON ORANGE T1599 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

41 30192110-5 (Μελάνια) 
INK EPSON RED T1597 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

42 30192110-5 (Μελάνια) 
INK EPSON YELLOW T1594 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

43 30192110-5 (Μελάνια) 
INK HP COLOR HP 78 (C6578A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

44 30192110-5 (Μελάνια) 
INK HP BLACK MULTIPACK HP 339 
(C9504EE) 2 τεμ. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

45 30192110-5 (Μελάνια) 
INK HP COLOR MULTIPACK 343 
COLOR (CB332EE) 2 τεμ. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

46 30192110-5 (Μελάνια) 
INK HP BLACK HP 45 (51645GE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3  

47 30192110-5 (Μελάνια) 
INK HP BLACK HP 940XL (C4906AE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 4  

48 30192110-5 (Μελάνια) 
INK HP CYAN HP 940XL (C4907AE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

49 30192110-5 (Μελάνια) 
INK HP MAGENTA HP 940XL 
(C4908AE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

50 30192110-5 (Μελάνια) 
INK HP YELLOW HP 940XL 
(C4909AE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3  

51 30192110-5 (Μελάνια) 
INK HP BLACK HP 88 XL (C9396AE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

52 30192110-5 (Μελάνια) 
INK HP CYAN HP 88 XL (C9391AE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

53 30192110-5 (Μελάνια) 
INK HP MAGENTA HP 88 XL 
(C9392AE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

54 30192110-5 (Μελάνια) 
INK HP YELLOW HP 88 XL 
(C9393AE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

55 30192110-5 (Μελάνια) 
INK HP BLACK HP 10 CARTRIDGE 
(C4844A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

56 30192110-5 (Μελάνια) 
INK HP CYAN HP 82 CARTRIDGE 
(C4911A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

57 30192110-5 (Μελάνια) 
INK HP MAGENTA HP 82 
CARTRIDGE (C4912A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

58 30192110-5 (Μελάνια) 
INK HP YELLOW HP 82 CARTRIDGE 
(C4913A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

59 
30192320-0 (Μελανοταινίες 

εκτυπωτών) RIBBON EPSON BLACK FOR EPSON 
LX-300+ II IMPACT (C13S015637) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2  





60 
30192320-0 (Μελανοταινίες 

εκτυπωτών) RIBBON EPSON BLACK FOR EPSON 
SIDM FX-890, FX-890A 
(C13S015329) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

61 
30192320-0 (Μελανοταινίες 

εκτυπωτών) RIBBON OKI BLACK FOR OKI 
MICROLINE ML1120 (OKI 
43571802 BL ML-1120/1190) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5  

      

 

 

ΟΜΑΔΑ Β - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

      

1 
30124000-4 (Μέρη και 

εξαρτήματα μηχανών γραφείου) 
Drum Canon 500I  C-EXV37 ΤΕΜΑΧΙΑ 6  

2 
30124000-4 (Μέρη και 

εξαρτήματα μηχανών γραφείου) 
DRUM CANON BLACK C-EXV34 ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

3 
30124000-4 (Μέρη και 

εξαρτήματα μηχανών γραφείου) 
DRUM CANON CYAN C-EXV34 ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

4 
30124000-4 (Μέρη και 

εξαρτήματα μηχανών γραφείου) 
DRUM CANON MAGENTA C-EXV34 ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

5 
30124000-4 (Μέρη και 

εξαρτήματα μηχανών γραφείου) 
DRUM CANON YELLOW C-EXV34 ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

6 
30124000-4 (Μέρη και 

εξαρτήματα μηχανών γραφείου) 

DRUM KONICA MINOLTA BLACK 

IU211K 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3  

7 
30124000-4 (Μέρη και 

εξαρτήματα μηχανών γραφείου) 

DRUM KONICA MINOLTA CYAN 

IU211C 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

8 
30124000-4 (Μέρη και 

εξαρτήματα μηχανών γραφείου) 

DRUM KONICA MINOLTA YELLOW 

IU211Y 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

9 
30124000-4 (Μέρη και 

εξαρτήματα μηχανών γραφείου) 

WASTE TONER BOTTLE KONICA 

MINOLTA A0DTWY0 
ΤΕΜΑΧΙΑ 4  

10 
30124000-4 (Μέρη και 

εξαρτήματα μηχανών γραφείου) 
DRUM PANASONIC KX-FAD89X ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

11 
30124000-4 (Μέρη και 

εξαρτήματα μηχανών γραφείου) 
DRUM PANASONIC KX-FAD93X ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

12 
30124000-4 (Μέρη και 

εξαρτήματα μηχανών γραφείου) 

IMAGE UNIT KIT SAMSUNG CLT-

R809 
ΤΕΜΑΧΙΑ 15  

13 
30124000-4 (Μέρη και 

εξαρτήματα μηχανών γραφείου) 

WASTE TONER BOX SAMSUNG 

CLT-W809 
ΤΕΜΑΧΙΑ 5  

14 
30124000-4 (Μέρη και 

εξαρτήματα μηχανών γραφείου) 
DRUM XEROX 101R00432 ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

15 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER CANON BLACK C-EXV43 ΤΕΜΑΧΙΑ 40  

16 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER CANON BLACK C-EXV34 

3782B002 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3  

17 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER CANON CYAN C-EXV34 

3783B002 
ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

18 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER CANON MAGENTA C-

EXV34 3784B002 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1  





19 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER CANON YELLOW C-EXV34 

3785B002 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

20 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER CANON 728 ΤΕΜΑΧΙΑ 15  

21 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER CANON BLACK FX10 ΤΕΜΑΧΙΑ 5  

22 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER CANON 737 ΤΕΜΑΧΙΑ 15  

23 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER KONICA MINOLTA BLACK 

TN213K 
ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

24 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER KONICA MINOLTA 

MAGENTA TN213M 
ΤΕΜΑΧΙΑ 5  

25 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER PANASONIC KX-FAT88X ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

26 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER PANASONIC KX-FAT92X ΤΕΜΑΧΙΑ 10  

27 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER SAMSUNG BLACK CLT-

K809S 
ΤΕΜΑΧΙΑ 8  

28 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER SAMSUNG CYAN CLT-

C809S 
ΤΕΜΑΧΙΑ 6  

29 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER SAMSUNG MAGENTA CLT-

M809S 
ΤΕΜΑΧΙΑ 6  

30 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER SAMSUNG YELLOW CLT-

Y809S 
ΤΕΜΑΧΙΑ 6  

31 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER UTAX BLACK 613010110 ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

32 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER XEROX BLACK 106R01277 ΤΕΜΑΧΙΑ 4  

33 30192110-5 (Μελάνια) INK CANON BLACK BX-20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

34 30192110-5 (Μελάνια) 
INK LEXMARK BLACK NO14 

(18C2090E) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

35 30192110-5 (Μελάνια) 
INK LEXMARK COLOR LEXMARK 

NO15 (18C2110E) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α+Β ΟΜΑΔΩΝ 

A/A CPV 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΟΜΑΔΑΣ 

Α 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΟΜΑΔΑΣ 

Β 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΟΣΑ 

ΟΜΑΔΑΣ 

Α ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΑ 

ΟΜΑΔΑΣ  Β 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΑ  

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

 
      

1. 

30124000-4 (Μέρη και 

εξαρτήματα μηχανών 

γραφείου) 
39 44 83    

2. 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

314 131 445    

3 30192110-5 (Μελάνια) 44 5 49    

4 
30192320-0 (Μελανοταινίες 

εκτυπωτών) 
8 0 8    

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24 %  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Τυποποιημένο Eντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6211 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ελ. Βενιζέλου 14, Νέα Σμύρνη, 17121 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημήτρης Λαβδανίτης 

- Τηλέφωνο: 213 20 25 781 

- Ηλ. ταχυδρομείο: lavdanitis@0149.syzefxis.gov.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.neasmyrni.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX», CPV: 30124000-4, 30125110-5, 30192110-5, 30192320-0 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6211 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε Προμήθεια 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων:  

«Α’ Ομάδα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ CPV: 30124000-4, 30125110-5, 30192110-5, 30192320-0», 

«Β’ Ομάδα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX : 30124000-4, 30125110-5, 

30192110-5» 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: αρ. μελέτης 

28/2017 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.neasmyrni.gr/




Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

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 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 





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 άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα - Ομάδες Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 





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 …): 

[……] 

 





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 

από τους οικονομικούς φορείς. 

 





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτηxi· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 


 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv 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, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]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 

λήφθηκανxx: 

[……] 

 





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 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 

 





Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

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 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  





[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

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 συμφερόντωνxxviii, 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 

σύμβασηςxxix; 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx 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: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

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 

[] Ναι [] Όχι 





που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

 

 





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

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 

εγκατάστασήςxxxi
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

 





Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (συμπληρώνεται μόνο αν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται 

στις ικανότητες τρίτων) 

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.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες 

για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 

αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή 

άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

[…................................…] 

 





Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (συμπληρώνεται μόνο αν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες τρίτων) 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνο όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxii, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxiv τις ομάδες/τμήματα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Μέρος V: 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 αναφέρονταιxxxv, 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 δωρεάνxxxvi. 

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 Δήλωσης 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): [……]    

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ 

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΟΜΑΔΑ Α - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

      

1 
30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PRINTHEAD HP BLACK & YELLOW HP 940 (C4900A) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 57 

2 
30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PRINTHEAD HP MAGENTA & CYAN HP 940 (C4901A) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 57 

3 
30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PRINTHEAD HP BLACK & YELLOW HP 88 (C9381A) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 64 

4 
30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PRINTHEAD HP MAGENTA & CYAN HP 88 MAGENTA & CYAN 
(C9382A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 64 

5 
30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) WASTE TONER BOTTLE LEXMARK (C540X75G) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 13 

6 
30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PHOTOCONDUCTOR LEXMARK KIT E260, E360, E460 
(E260X22G) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 42 

7 
30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) Drum Lexmark (Imaging Unit) 50F0Z00 
ΤΕΜΑΧΙΑ 10 40 

8 
30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PRINTHEAD HP BLACK HP 11 (C4810A) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3 42 

9 
30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PRINTHEAD HP CYAN HP 11 (C4811A) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3 42 

10 
30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PRINTHEAD HP MAGENTA HP 11 (C4812A) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3 41.9 

11 
30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) PRINTHEAD HP YELLOW HP 11 (C4813A) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3 41.8 

12 
30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) DRUM SAMSUNG CLT-R406 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 93 

13 
30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) WASTE TONER BOTTLE SAMSUNG CLT-W406 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 10 





14 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER HP BLACK HP 12A 1010 DUAL PACK BLACK (Q2612AD) 
2X2K PGS 

ΤΕΜΑΧΙΑ 37 120 

15 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER HP BLACK HP 304A DUAL PACK 
ΤΕΜΑΧΙΑ 2 160 

16 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER HP CYAN HP 304A (CC531A) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 2 113 

17 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER HP MAGENTA HP 304A (CC533A) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3 113 

18 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER HP YELLOW 304A (CC532A) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3 113 

19 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER HP BLACK HP 05XD DUAL PACK (CE505XD) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 2 269 

20 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER KONICA MINOLTA BLACK (1710566-002) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 92 

21 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER LEXMARK BLACK HIGH YIELD (C540H1KG) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 72 

22 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER LEXMARK CYAN HIGH YIELD (C540H1CG) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 100 

23 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER LEXMARK MAGENTA HIGH YIELD (C540H1MG) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 90 

24 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER LEXMARK YELLOW HIGH YIELD (C540H1YG) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 91 

25 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER LEXMARK BLACK CARTRIDGE E250, E35X 3.5K 
(E250A11E) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3 103 

26 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER LEXMARK BLACK CARTRIDGE E260, E360, E460 
(E260A11E) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 145 94 

27 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER LEXMARK BLACK HIGH YIELD 500XA (50F2X0E) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 100 195 

28 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER ROWE RCS 4000 PLOTTER-SCANNER 
ΤΕΜΑΧΙΑ 2 240 

29 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER SAMSUNG BLACK CLT-K406S 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 49 

30 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER SAMSUNG CYAN CLT-C406S 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 49 

31 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER SAMSUNG MAGENTA CLT-M406S 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 49 

32 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER SAMSUNG YELLOW CLT-Y406S 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 49 

33 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER XEROX BLACK 106R01374 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3 95 

34 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER XEROX BLACK HC 106R01486 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3 90 





35 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK EPSON BLACK MATTE T1598 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 18 

36 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK EPSON BLACK PHOTO T1591 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 18 

37 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK EPSON CYAN T1592 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 18 

38 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK EPSON GLOSS OPTIMIZER T1590 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 8 

39 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK EPSON MAGENTA T1593 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 18 

40 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK EPSON ORANGE T1599 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 18 

41 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK EPSON RED T1597 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 18 

42 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK EPSON YELLOW T1594 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 18 

43 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK HP COLOR HP 78 (C6578A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 70 

44 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK HP BLACK MULTIPACK HP 339 (C9504EE) 2 τεμ. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 64 

45 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK HP COLOR MULTIPACK 343 COLOR (CB332EE) 2 τεμ. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 51 

46 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK HP BLACK HP 45 (51645GE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3 39 

47 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK HP BLACK HP 940XL (C4906AE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 4 34 

48 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK HP CYAN HP 940XL (C4907AE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 23 

49 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK HP MAGENTA HP 940XL (C4908AE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 23 

50 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK HP YELLOW HP 940XL (C4909AE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3 24 

51 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK HP BLACK HP 88 XL (C9396AE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 40 

52 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK HP CYAN HP 88 XL (C9391AE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 28 

53 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK HP MAGENTA HP 88 XL (C9392AE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 28 

54 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK HP YELLOW HP 88 XL (C9393AE) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 28 

55 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK HP BLACK HP 10 CARTRIDGE (C4844A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 41 





56 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK HP CYAN HP 82 CARTRIDGE (C4911A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 41 

57 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK HP MAGENTA HP 82 CARTRIDGE (C4912A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 42 

58 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK HP YELLOW HP 82 CARTRIDGE (C4913A) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 42.2 

59 
30192320-0 

(Μελανοταινίες 

εκτυπωτών) RIBBON EPSON BLACK FOR EPSON LX-300+ II IMPACT 
(C13S015637) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 6 

60 
30192320-0 

(Μελανοταινίες 

εκτυπωτών) RIBBON EPSON BLACK FOR EPSON SIDM FX-890, FX-890A 
(C13S015329) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 6.34 

61 
30192320-0 

(Μελανοταινίες 

εκτυπωτών) RIBBON OKI BLACK FOR OKI MICROLINE ML1120 (OKI 
43571802 BL ML-1120/1190) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5 7 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΟΜΑΔΑ Β - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

      

1 

30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) 

Drum Canon 500I  C-EXV37 ΤΕΜΑΧΙΑ 6 125 

2 

30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) 

DRUM CANON BLACK C-EXV34 ΤΕΜΑΧΙΑ 2 100 

3 

30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) 

DRUM CANON CYAN C-EXV34 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 120 

4 

30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) 

DRUM CANON MAGENTA C-EXV34 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 120 

5 

30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) 

DRUM CANON YELLOW C-EXV34 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 120 

6 

30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) 

DRUM KONICA MINOLTA BLACK IU211K ΤΕΜΑΧΙΑ 3 143 

7 

30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) 

DRUM KONICA MINOLTA CYAN IU211C ΤΕΜΑΧΙΑ 1 330 

8 

30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) 

DRUM KONICA MINOLTA YELLOW IU211Y ΤΕΜΑΧΙΑ 1 330 

9 

30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) 

WASTE TONER BOTTLE KONICA MINOLTA A0DTWY0 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 35 

10 

30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) 

DRUM PANASONIC KX-FAD89X ΤΕΜΑΧΙΑ 1 107 

11 

30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) 

DRUM PANASONIC KX-FAD93X ΤΕΜΑΧΙΑ 2 79 

12 

30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) 

IMAGE UNIT KIT SAMSUNG CLT-R809 ΤΕΜΑΧΙΑ 15 60 

13 

30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) 

WASTE TONER BOX SAMSUNG CLT-W809 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 17 

14 

30124000-4 (Μέρη 

και εξαρτήματα 

μηχανών γραφείου) 

DRUM XEROX 101R00432 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 116 

15 
30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

TONER CANON BLACK C-EXV43 ΤΕΜΑΧΙΑ 40 48 





τηλεομοιοτυπίας) 

16 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER CANON BLACK C-EXV34 3782B002 ΤΕΜΑΧΙΑ 3 35 

17 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER CANON CYAN C-EXV34 3783B002 ΤΕΜΑΧΙΑ 2 93 

18 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER CANON MAGENTA C-EXV34 3784B002 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 93 

19 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER CANON YELLOW C-EXV34 3785B002 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 93 

20 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER CANON 728 ΤΕΜΑΧΙΑ 15 62 

21 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER CANON BLACK FX10 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 59 

22 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER CANON 737 ΤΕΜΑΧΙΑ 15 74 

23 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER KONICA MINOLTA BLACK TN213K ΤΕΜΑΧΙΑ 2 48 

24 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN213M ΤΕΜΑΧΙΑ 5 75 

25 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER PANASONIC KX-FAT88X ΤΕΜΑΧΙΑ 1 34 

26 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER PANASONIC KX-FAT92X ΤΕΜΑΧΙΑ 10 36 

27 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER SAMSUNG BLACK CLT-K809S ΤΕΜΑΧΙΑ 8 33 

28 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER SAMSUNG CYAN CLT-C809S ΤΕΜΑΧΙΑ 6 109 





29 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER SAMSUNG MAGENTA CLT-M809S ΤΕΜΑΧΙΑ 6 109 

30 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER SAMSUNG YELLOW CLT-Y809S ΤΕΜΑΧΙΑ 6 109 

31 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER UTAX BLACK 613010110 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 125 

32 

30125110-5 (Τόνερ 

για εκτυπωτές λέιζερ 

/ συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας) 

TONER XEROX BLACK 106R01277 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 24 

33 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK CANON BLACK BX-20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 41.77 

34 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK LEXMARK BLACK NO14 (18C2090E) ΤΕΜΑΧΙΑ 2 24 

35 
30192110-5 

(Μελάνια) 
INK LEXMARK COLOR LEXMARK NO15 (18C2110E) ΤΕΜΑΧΙΑ 2 29 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Α/Α CPV 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΟΜΑΔΑΣ Α 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΟΜΑΔΑΣ Β 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΟΣΑ ΟΜΑΔΑΣ 

Α ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΑ 

ΟΜΑΔΑΣ Β 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΑ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
      

1. 

30124000-4 (Μέρη και 

εξαρτήματα μηχανών 

γραφείου) 
39 44 83 1.681,10 3.905,00 5.586,10 

2. 

30125110-5 (Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / 

συσκευές τηλεομοιοτυπίας) 

314 131 445 41.317,00 8.044,00 49.361,00 

3 30192110-5 (Μελάνια) 44 5 49 1.303,40 147.77 1.451,17 

4 

30192320-0 

(Μελανοταινίες 

εκτυπωτών) 

8 0 8 53,34 0 53,34 





 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

56,451,61 

 Φ.Π.Α. 24%  13.548,39 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  70.000,00 

    

    

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

   
   
   

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΛΑΒΔΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

  





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  ΚΑΙ FAX 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Κ.Α.:10.6613.0001 ΚΑΙ 10.6613.0006 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ____________/_2017___ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

  Τα υλικά αυτά, χρειάζονται για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών, του Δήμου, που θα 

έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη και πιο αξιόπιστη λειτουργία των υπηρεσιών του. 

 

 ΟΜΑΔΑ Α - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ   

1 PRINTHEAD HP BLACK & YELLOW HP 940 (C4900A) Για HP OFFICEJET PRO 8000 

2 PRINTHEAD HP MAGENTA & CYAN HP 940 (C4901A) Για HP OFFICEJET PRO 8000 

3 PRINTHEAD HP BLACK & YELLOW HP 88 (C9381A) Για HP OFFICEJET PRO K5400, HP OFFICEJET PRO L7480 

4 PRINTHEAD HP MAGENTA & CYAN HP 88 MAGENTA & 
CYAN (C9382A) 

Για HP OFFICEJET PRO K5400, HP OFFICEJET PRO L7480 

5 WASTE TONER BOTTLE LEXMARK (C540X75G) Για LEXMARK C540N 

6 PHOTOCONDUCTOR LEXMARK KIT E260, E360, E460 
(E260X22G) 

Για LEXMARK E260DN&E360 

7 Drum Lexmark (Imaging Unit) 50F0Z00 Για LEXMARK MS410DN 

8 PRINTHEAD HP BLACK HP 11 (C4810A) Για PLOTTER DESIGNJET 500PS 42" 

9 PRINTHEAD HP CYAN HP 11 (C4811A) Για PLOTTER DESIGNJET 500PS 42" 

10 PRINTHEAD HP MAGENTA HP 11 (C4812A) Για PLOTTER DESIGNJET 500PS 42" 

11 PRINTHEAD HP YELLOW HP 11 (C4813A) Για PLOTTER DESIGNJET 500PS 42" 

12 DRUM SAMSUNG CLT-R406 Για SAMSUNG CLP 365 

13 WASTE TONER BOTTLE SAMSUNG CLT-W406 Για SAMSUNG CLP 365 





14 TONER HP BLACK HP 12A 1010 DUAL PACK BLACK 
(Q2612AD) 2X2K PGS 

Για HP LASERJET 1020/1020 PLUS/1022 

15 TONER HP BLACK HP 304A DUAL PACK Για HP LASERJET P2025 COLOR 

16 TONER HP CYAN HP 304A (CC531A) Για HP LASERJET P2025 COLOR 

17 TONER HP MAGENTA HP 304A (CC533A) Για HP LASERJET P2025 COLOR 

18 TONER HP YELLOW 304A (CC532A) Για HP LASERJET P2025 COLOR 

19 TONER HP BLACK HP 05XD DUAL PACK (CE505XD) Για HP LASERJET P2035, P2055D, P2055DN, P2055X  

20 TONER KONICA MINOLTA BLACK (1710566-002) Για KONICA MINOLTA PAGEPRO 1350W 

21 TONER LEXMARK BLACK HIGH YIELD (C540H1KG) Για LEXMARK C540N 

22 TONER LEXMARK CYAN HIGH YIELD (C540H1CG) Για LEXMARK C540N 

23 TONER LEXMARK MAGENTA HIGH YIELD (C540H1MG) Για LEXMARK C540N 

24 TONER LEXMARK YELLOW HIGH YIELD (C540H1YG) Για LEXMARK C540N 

25 TONER LEXMARK BLACK CARTRIDGE E250, E35X 3.5K 
(E250A11E) 

Για LEXMARK E250DN 

26 TONER LEXMARK BLACK CARTRIDGE E260, E360, E460 
(E260A11E) 

Για LEXMARK E260DN&E360 

27 TONER LEXMARK BLACK HIGH YIELD 500XA (50F2X0E) Για LEXMARK MS410DN 

28 TONER ROWE RCS 4000 PLOTTER-SCANNER Για PLOTTER-SCANNER ROWE RCS 4000  

29 TONER SAMSUNG BLACK CLT-K406S Για SAMSUNG CLP 365 

30 TONER SAMSUNG CYAN CLT-C406S Για SAMSUNG CLP 365 

31 TONER SAMSUNG MAGENTA CLT-M406S Για SAMSUNG CLP 365 

32 TONER SAMSUNG YELLOW CLT-Y406S Για SAMSUNG CLP 365 





33 TONER XEROX BLACK 106R01374 Για XEROX PHASER 3260 

34 TONER XEROX BLACK HC 106R01486 Για XEROX WORKCENTER 3210 

35 INK EPSON BLACK MATTE T1598 Για EPSON STYLUS PHOTO R2000 

36 INK EPSON BLACK PHOTO T1591 Για EPSON STYLUS PHOTO R2000 

37 INK EPSON CYAN T1592 Για EPSON STYLUS PHOTO R2000 

38 INK EPSON GLOSS OPTIMIZER T1590 Για EPSON STYLUS PHOTO R2000 

39 INK EPSON MAGENTA T1593 Για EPSON STYLUS PHOTO R2000 

40 INK EPSON ORANGE T1599 Για EPSON STYLUS PHOTO R2000 

41 INK EPSON RED T1597 Για EPSON STYLUS PHOTO R2000 

42 INK EPSON YELLOW T1594 Για EPSON STYLUS PHOTO R2000 

43 INK HP COLOR HP 78 (C6578A) Για HP DESKJET 940C + HP OFFICEJET G55 + HP DESKJET 1220C + 
HP PHOTOSMART 1000 

44 INK HP BLACK MULTIPACK HP 339 (C9504EE) 2 τεμ. Για HP OFFICEJET 6310 & HP DESKJET 6980 

45 INK HP COLOR MULTIPACK 343 COLOR (CB332EE) 2 τεμ. Για HP OFFICEJET 6310 & HP DESKJET 6980 

46 INK HP BLACK HP 45 (51645GE) Για HP OFFICEJET G55 + HP DESKJET 1220C + HP PHOTOSMART 
1000 

47 INK HP BLACK HP 940XL (C4906AE) Για HP OFFICEJET PRO 8000 

48 INK HP CYAN HP 940XL (C4907AE) Για HP OFFICEJET PRO 8000 

49 INK HP MAGENTA HP 940XL (C4908AE) Για HP OFFICEJET PRO 8000 

50 INK HP YELLOW HP 940XL (C4909AE) Για HP OFFICEJET PRO 8000 

51 INK HP BLACK HP 88 XL (C9396AE) Για HP OFFICEJET PRO K5400, HP OFFICEJET PRO L7480 





52 INK HP CYAN HP 88 XL (C9391AE) Για HP OFFICEJET PRO K5400, HP OFFICEJET PRO L7480 

53 INK HP MAGENTA HP 88 XL (C9392AE) Για HP OFFICEJET PRO K5400, HP OFFICEJET PRO L7480 

54 INK HP YELLOW HP 88 XL (C9393AE) Για HP OFFICEJET PRO K5400, HP OFFICEJET PRO L7480 

55 INK HP BLACK HP 10 CARTRIDGE (C4844A) Για PLOTTER DESIGNJET 500PS 42" 

56 INK HP CYAN HP 82 CARTRIDGE (C4911A) Για PLOTTER DESIGNJET 500PS 42" 

57 INK HP MAGENTA HP 82 CARTRIDGE (C4912A) Για PLOTTER DESIGNJET 500PS 42" 

58 INK HP YELLOW HP 82 CARTRIDGE (C4913A) Για PLOTTER DESIGNJET 500PS 42" 

59 RIBBON EPSON BLACK FOR EPSON LX-300+ II IMPACT 
(C13S015637) 

Για EPSON LX-300+ II IMPACT PRINTER 

60 RIBBON EPSON BLACK FOR EPSON SIDM FX-890, FX-890A 
(C13S015329) 

Για EPSON SIDM FX-890, FX-890A 

61 RIBBON OKI BLACK FOR OKI MICROLINE ML1120 (OKI 
43571802 BL ML-1120/1190) 

Για OKI MICROLINE ML1120 

    

    

 

 ΟΜΑΔΑ Β - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX   

1 Drum Canon 500I  C-EXV37 Για CANON 500I 

2 DRUM CANON BLACK C-EXV34 Για CANON IMAGERUNNER ADVANCE C2020L 

3 DRUM CANON CYAN C-EXV34 Για CANON IMAGERUNNER ADVANCE C2020L 

4 DRUM CANON MAGENTA C-EXV34 Για CANON IMAGERUNNER ADVANCE C2020L 

5 DRUM CANON YELLOW C-EXV34 Για CANON IMAGERUNNER ADVANCE C2020L 

6 DRUM KONICA MINOLTA BLACK IU211K Για KONICA MINOLTA BIZHUB C253 

7 DRUM KONICA MINOLTA CYAN IU211C Για KONICA MINOLTA BIZHUB C253 

8 DRUM KONICA MINOLTA YELLOW IU211Y Για KONICA MINOLTA BIZHUB C253 

9 WASTE TONER BOTTLE KONICA MINOLTA A0DTWY0 Για KONICA MINOLTA BIZHUB C253 

10 DRUM PANASONIC KX-FAD89X Για PANASONIC KX-FL421GR 

11 DRUM PANASONIC KX-FAD93X Για PANASONIC KX-MB771GR 

12 IMAGE UNIT KIT SAMSUNG CLT-R809 Για SAMSUNG MULTIEXPRESS C9251(CLX--9251NA) 

13 WASTE TONER BOX SAMSUNG CLT-W809 Για SAMSUNG MULTIEXPRESS C9251(CLX--9251NA) 

14 DRUM XEROX 101R00432 Για XEROX WORKCENTER 5020 

15 TONER CANON BLACK C-EXV43 Για CANON 500I 

16 TONER CANON BLACK C-EXV34 3782B002 Για CANON IMAGERUNNER ADVANCE C2020L 

17 TONER CANON CYAN C-EXV34 3783B002 Για CANON IMAGERUNNER ADVANCE C2020L 





18 TONER CANON MAGENTA C-EXV34 3784B002 Για CANON IMAGERUNNER ADVANCE C2020L 

19 TONER CANON YELLOW C-EXV34 3785B002 Για CANON IMAGERUNNER ADVANCE C2020L 

20 TONER CANON 728 Για CANON I-SENSYS MF4450 / MF4550D / MF4570DN 

21 TONER CANON BLACK FX10 Για CANON L100 

22 TONER CANON 737 Για CANON MF226MPF 

23 TONER KONICA MINOLTA BLACK TN213K Για KONICA MINOLTA BIZHUB C253 

24 TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN213M Για KONICA MINOLTA BIZHUB C253 

25 TONER PANASONIC KX-FAT88X Για PANASONIC KX-FL421GR 

26 TONER PANASONIC KX-FAT92X Για PANASONIC KX-MB771GR 

27 TONER SAMSUNG BLACK CLT-K809S Για SAMSUNG MULTIEXPRESS C9251(CLX--9251NA) 

28 TONER SAMSUNG CYAN CLT-C809S Για SAMSUNG MULTIEXPRESS C9251(CLX--9251NA) 

29 TONER SAMSUNG MAGENTA CLT-M809S Για SAMSUNG MULTIEXPRESS C9251(CLX--9251NA) 

30 TONER SAMSUNG YELLOW CLT-Y809S Για SAMSUNG MULTIEXPRESS C9251(CLX--9251NA) 

31 TONER UTAX BLACK 613010110 Για UTAX CD1430 

32 TONER XEROX BLACK 106R01277 Για XEROX WORKCENTER 5020 

33 INK CANON BLACK BX-20 Για CANON B160 

34 INK LEXMARK BLACK NO14 (18C2090E)  LEXMARK X2670 

35 INK LEXMARK COLOR LEXMARK NO15 (18C2110E)  LEXMARK X2670 
    

    

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

   
   
   

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΛΑΒΔΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Νέα Σμύρνη 25-07-2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ 

 

 

 

 





                                                           
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
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

vi
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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. 

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
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει 

τα τρία έτη. 

xxxiii
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxiv
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxv
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvi
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 
ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




