
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π8/2017 

 

 

1 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

Ταχ. Δ/νση: Θηβών 46-48                                                                  Ημερ. :  21/11/2017 

Τ.Κ. : 185 43 Πειραιάς                                                                       Αριθμός: Π8/2017  

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 (Αρ. Πρωτ.: 56103)  

Πληροφορίες : Δ. Ταχμιτζόγλου 

Τηλέφωνο  213 – 2004 279 

Fax :  213 – 2004 292 

Ε-mail: taxmitzoglou@2dype.gr 

 

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου 
για την   Μίσθωση 7 Ψηφιακών Συστημάτων Διαχείρισης Εγγράφων με χρέωση ανά 
εκτυπωμένη σελίδα, CPV 79521000-2  Προϋπολογισμού 60.000,00 € Πλέον Του 
Αναλογούντος ΦΠΑ. 
  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ    Π8  /  2017 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη 
Αναδόχου για την   Μίσθωση 7 Ψηφιακών 
Συστημάτων Διαχείρισης Εγγράφων με 
χρέωση ανά εκτυπωμένη σελίδα 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο  
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)  

ΧΡΟΝΟΣ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 15/12/2017 
Ημέρα: Παρασκευή 
Ώρα: 10:00π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Θηβών 46-48 
Πειραιάς  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ως συνημμένο παράρτημα Α΄. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ  
 

60.000,00€ πλέον του αναλογούντος 
ΦΠΑ, KAE 0817 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
(ΑΡΘΡΟ 64 Ν. 4172/13)  

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 
παρ.2 του Ν. 4172/13 (8%) 
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Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

(Φ.Ε.Κ. 194//22-11-10) 
2. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως άρθρου 377 Ν.4412/2016. 
3. Τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)»  

4. Την με Αρ. Πρωτ. 55494/17-11-17 Απόφαση της Διοίκησης σχετικά με την 
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας του διαγωνισμού αυτού. 
(ΑΔΑΜ:  17REQ002272608 ) 

5. Την με Αρ. Πρωτ. 55765/20-11-17 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
Ω954469Η2Ξ-M74 ΑΔΑΜ: 17REQ002281422)                                                              

6. Λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
1. Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την 
Ανάδειξη Αναδόχου για την   Μίσθωση 7 Ψηφιακών Συστημάτων Διαχείρισης 
Εγγράφων με χρέωση ανά εκτυπωμένη σελίδα, Προϋπολογισμού 60.000,00€ 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο  βάσει της τιμής (χαμηλότερη 
τιμή). Η χαμηλότερη τιμή θα υπολογιστεί για εκτύπωση συνολικά 2.000.000 
ασπρόμαυρων και 300.000 έγχρωμων σελίδων συνολικά   και σύμφωνα με τις  
Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος «Α». 
2. Από την διαγωνιστική διαδικασία θα προκύψει μειοδότης στο σύνολο της 
ενδεικτικής ετήσιας ποσότητας σελίδων του έργου(2.000.000 ασπρόμαυρων και 
300.000 έγχρωμων σελίδων). Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου θα συνάψει σύμβαση 
με τον μειοδότη για την εκτέλεση του έργου. 
3. Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα 
παραλάβει το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος «Α».  
4. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι την εξάντληση του ποσού των 60.000,00€ 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

2η ΥΠΕ Πειραιώς 
και Αιγαίου 
Θηβών 46-48 
Πειραιάς 

 
Έως τις 

14/12/2017 
Ημέρα Πέμπτη 
Ώρα 14:00μ.μ. 

 

2η Υ.Πε. Πειραιώς 
και Αιγαίου 
Θηβών 46-48 
Πειραιάς 

15/12/2017 
Ημέρα 

Παρασκευή 
Ώρα 10:00π.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται 
στη συνέχεια της παρούσας. 
5. Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών θα διενεργηθεί 
κατά την κρίση της επιτροπής συμφώνως άρθρου 117,παράγραφος 4, Ν.4412/16. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

 Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο 
της παρούσας προκήρυξης συμφώνως παραγράφου 5 άρθρου 117 του Ν. 4412/16. 
Το Παράρτημα Α «Τεχνικές προδιαγραφές», το Παράρτημα Β «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) {άρθρου 79 παρ. 4ν. 4412/2016 
(Α147)}», το Παράρτημα Γ «Πίνακας Συμμόρφωσης», το Παράρτημα Δ «Σχέδιο 
Σύμβασης» το Παράρτημα Ε «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» και το 
Παράρτημα Στ «Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής» της παρούσας διακήρυξης   
αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

 «Α» Τεχνικές προδιαγραφές 

 «Β» ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) {άρθρου 79 
παρ. 4ν. 4412/2016 (Α147)} 

 «Γ» Πίνακας Συμμόρφωσης 

 «Δ»  Σχέδιο σύμβασης 

 «Ε» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 «Στ» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 

               

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά 
σφραγισμένο φάκελο συμφώνως άρθρου 92, παράγραφος 1, Ν.4412/16 στον οποίο 
θα αναγράφονται ευκρινώς: 
 α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
 γ. Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος αυτής. 
 δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 
            στ.  Η πρόταση «Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ»  
2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο 
που θα εμπεριέχει τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την 
διαδικασία του άρθρου 92, παράγραφος 2, Ν.4412/16 και σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις:  
 α. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω 
δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη ‘’ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’’ (σε δύο αντίγραφα ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) ήτοι : 
Συμπληρωμένο το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) {άρθρου 79 
παρ. 4ν. 4412/2016 (Α147)} σύμφωνα με το Παράρτημα Β της παρούσας διακήρυξης.  
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     Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος 
(Παραστατικό/έγγραφο σύστασης εταιρείας) συμφώνως περ. (γγ) του εδ.(β) του 
άρθρου 93 του Ν.4412/2016. 
     Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους συμφώνως περ. (δδ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του 
Ν.4412/2016). 
               Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία 
πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 
ΚΕΠ ότι α) γίνονται, πλήρως και ανεπιφύλακτα, αποδεκτοί όλοι οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και β) ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί 
από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στο ΤΕΥΔ.  
 β. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω 
δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης)  με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 
  (1) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσφερόμενα προς μίσθωση 
μηχανήματα και οι προσφέρουσες υπηρεσίες τηρούν τις αιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος «Α». Η Δήλωση αυτή θα φέρει ημερομηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
                     (2)    Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης 
του παραρτήματος Γ. 
  (3) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο προμηθευτής πληροί 
τις τεχνικές προδιαγραφές.   

   γ. Σε Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

 (1) Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο 
αντίγραφα  (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η 
οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Δ, επί ποινή απόρριψης. διαμορφωμένα ως 
εξής:   

  (α) Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO). 
           (β)      Θα δοθεί μία τιμή για εκτυπωμένη ασπρόμαυρη σελίδα και μία 

τιμή για εκτυπωμένη έγχρωμη σελίδα. 
  (γ) Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της 
αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή 
ολογράφως.   

  (δ)      Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή 
μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των 
τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του 
αντίτιμου του έργου που θα προσφέρει, βάσει της τιμής της προσφοράς του, μέχρι 
την οριστική παράδοση του έργου και την αποπληρωμή του. 
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   (ε) Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν 
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 
από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να 
μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε 
αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

  (στ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν 
υπόψη. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, 
δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

        (2)  Η τιμή του προσφερόμενου έργου θα είναι προσαρμοσμένη 
σύμφωνα με την τιμή που τηρείται από το Παρατηρητήριο της Επιτροπής 
προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας  και Κοινωνικής Ασφάλισης όπου 
προβλέπεται, η οποία και θα αναγράφεται δίπλα στην προσφερόμενη τιμή 
όπου προβλέπεται και επί ποινή απορρίψεως. Σε περίπτωση που το 
προσφερόμενο έργο δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας, 
αυτό θα δηλώνεται από τον εκάστοτε προσφέροντα υποχρεωτικά με Υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η οποία θα επισυνάπτεται 
στην οικονομική προσφορά εντός του οικείου φακέλου. Επισημαίνεται ότι 
έλλειψη αυτής επισύρει αυτομάτως ποινή απόρριψης από τη διαγωνιστική 
διαδικασία, χωρίς δικαίωμα διαμαρτυρίας ή επίκλησης λόγων προσφυγής κατά της 
απόρριψης. 

       (3) Η σύναψη Σύμβασης θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή 
συνολικά στο έργο εκτύπωσης δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ασπρόμαυρων και 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) έγχρωμων σελίδων.  

Οι σελίδες αυτές αποτελούν την ενδεικτική ετήσια κατανάλωση σύμφωνα με 
στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία σχετικά με τη χρήση του προηγούμενου  
έτους.  Η κατανάλωση αυτή είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική. 

      (4)        Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν. 
4412/2016, η  σύναψη Σύμβασης θα γίνει με τον προμηθευτή με τη χαμηλότερη 
τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

      (5)           Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων/ισοδύναμων προσφορών, 
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Tο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, 
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση: 

➢ στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ στη διεύθυνση (URL) 
www.promitheus.gov.gr  

➢ στην ιστοσελίδα της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου στη διεύθυνση (URL) 
www.2dype.gr   

 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.2dype.gr/
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ΑΡΘΡΟ 3 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 90 
ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού.  
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, 
Ν.4412/2016), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, 
μέχρι 90 ημέρες. 
4. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος 
της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχθεί.   
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 

1. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα αποτυπώνονται  σε 
ευρώ. 
  
2.          Οι τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνουν: 
i. Πλήρη και άμεση τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλαβών/ εμπλοκών.  
ii. Service σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή.   
iii. Καινούργια  και αμεταχείριστα ανταλλακτικά. 
iv. Αναλώσιμα (περιλαμβάνεται και ο γραφίτης) τα οποία θα αντικαθίστανται 
άμεσα. Θα υπάρχει τουλάχιστον ένα (1) επιπλέον τόνερ σε όλα τα χρώματα 
απόθεμα σε κάθε μηχάνημα. 
v. Οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανήματος 
συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων αναβαθμίσεων.  
Δεν περιλαμβάνονται: 
vi. Συρραπτικό.  
vii. Φωτοτυπικό χαρτί. 
 
3.  Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από 
τον ΦΠΑ.  

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από 
τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 α. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 
 β. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των 
ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή.  
 γ. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.  
 δ. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν 
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.  
            ε. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται 
από τη διακήρυξη 





ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π8/2017 

 

 

7 

 

  στ. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της 
Διακήρυξης 
  ζ. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και 
δεν διορθώνονται/αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή. 
  η.       Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται 
από τη διακήρυξη. 
 θ. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα 
διακήρυξη.  
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η κατακύρωση της Σύμβασης γίνεται στο μειοδότη. Η μικρότερη τιμή θα 
υπολογιστεί συνολικά στο έργο εκτύπωσης δύο εκατομμυρίων (2.000.000) 
ασπρόμαυρων και τριακοσίων χιλιάδων (300.000) έγχρωμων σελίδων. Οι σελίδες 
αυτές αποτελούν την ενδεικτική ετήσια κατανάλωση σύμφωνα με στοιχεία που 
τηρούνται στην Υπηρεσία σχετικά με τη χρήση του προηγούμενου  έτους.  Η 
κατανάλωση αυτή είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική.  Το έργο θα πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές  του παραρτήματος «Α΄» κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας 
αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η έκδοση της σχετικής 
κατακυρωτικής απόφασης, ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα 
μειοδότη/ανάδοχο  

2. Σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που 
του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος , μετά από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
από το νόμο κυρώσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ  7 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα ή κατά της διακήρυξης μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών συμφώνως άρθρου 127, 
Ν.4412/2016. 
2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται η καταβολή 
παραβόλου υπέρ Δημοσίου , ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης.. Το ύψος του ανωτέρω παραβόλου 
μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
  

ΑΡΘΡΟ 8 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 
Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:  
 α.  Να αποφασίσει τη ματαίωση, μετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του 
διαγωνισμού.  
 β.  Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του, 
με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης.  
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 γ.  Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.   
2. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή 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. 
 3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 
προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης, γίνεται εγγράφως προς τον 
επιλεγέντα μειοδότη από την Αναθέτουσα Αρχή.  
2. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια  έως την εξάντληση του ποσού των 60.000,00€ 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και δεν μπορεί να υπερβεί τα 2 έτη. 
3. Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της Σύμβασης αναφέρεται στο χρόνο 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναγράφονται σε αυτή από τα συμβαλλόμενα 
μέλη . 
4. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις 
προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.  
5. Η Σύμβαση  περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Το σχέδιο της Σύμβασης αποτελεί το 
Παράρτημα «Γ» της παρούσας  Διακήρυξης . 
6. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατόπιν έκδοσης της κατακυρωτικής 
απόφασης και κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της 
Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος, υποχρεούται στην 
έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμώμενο για την 
ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο. 
7. Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, εντός του χρόνου που θα 
ορίζεται στην κατακυρωτική απόφαση.  
8. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις 
κυρώσεις.  
9. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από 
το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 
περιεχόμενο της παρούσης.  
10. Επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η Ελληνική. Το 
σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) 
θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων 
εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Ανάδοχο.  
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ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 3.000,00€ (ποσοστού 5% επί του 
συνολικού τιμήματος της «Σύμβασης» προ ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 72,παρ.1β 
του Ν. 4412/2016 χρονικής ισχύος τουλάχιστον δύο ετών. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφώνως άρθρου 72, παρ. 3 του 
Ν. 4412/2016. 
2. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  
3. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ.  
4.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον δύο (2) 
έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
5. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, 
το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
6. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω 
επιβολής προστίμου.  
7.         Δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
8. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο άρθρο 72, παρ.4 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να ξεκινήσει τη διενέργεια του έργου το αργότερο 
εντός  5 ημερών από την καταχώρηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.  
2. Η παραλαβή του έργου θα γίνει από αρμόδια επιτροπή με την σύνταξη 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το 
άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.  
  

ΑΡΘΡΟ 13 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

1.  Ο μειοδότης πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, 
vα υπογράψει  τη Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv 
κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στο όνομά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ 
απορρέει από  αυτήν.  
2.               Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια έργο δεν παραδοθεί μέσα στα 
χρονικά όρια που παρέχονται στον Ανάδοχο, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
από το νόμο κυρώσεις. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί, ύστερα από 
σχετικό αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία 
πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 
άρθρο 217 Ν. 4412/2016.  
3. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης του 
συμβατικού έργου, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης.  
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4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Προμηθευτή, ο 
οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά 
στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ημερών από 
τότε που συνέβησαν, συμφώνως άρθρου 204 Ν.4412/2016. 
5. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας 
για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη 
εξαιρετική περίπτωση. 
6.    Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών, που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από 
τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών ή απορρίπτονται αιτιολογημένα από την 
επιτροπή παραλαβής, θα ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 219 
και 220.  
 
Α) Σε περίπτωση παράδοσης έργου το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους 
όρους της Σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι 
δυνατή η παραλαβή του, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από 
απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, σύμφωνα με το άρθρου 219, παρ.4 
του Ν. 4412/2016 
 
Β) Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών η/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 
αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη 
λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου, δηλαδή του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως 
εκπρόθεσμος και υπόκεινται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 
 
Γ) Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 
συνολική διάρκεια της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκεινται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.  
 
7. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση, σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,  το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 
8.          Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός 
μπορεί να υποβάλει  προσφυγή στη 2η  Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου κατά των 
σχετικών αποφάσεων για λόγους νομιμότητας και ουσίας, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης.   Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν 
επιδέχεται προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή 
σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016. 
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9.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, 
ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 2ης 
Υ. Πε. Πειραιώς και Αιγαίου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  – ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€)μετά από την έκδοση εντάλματος 
πληρωμής. 
 Ο ανάδοχος θα εκδίδει Τιμολόγιο στο τέλος κάθε τριμήνου παροχής της σχετικής 
υπηρεσίας με ποσό το οποίο θα υπολογίζεται από τον αριθμό των εκτυπωμένων 
σελίδων του διαστήματος αυτού.   
2. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την 
επομένη της υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο συνοδευμένο από τα λοιπά 
νόμιμα δικαιολογητικά. 
3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά 
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα 
νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το 
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια, δελτία αποστολής, αποδεικτικά φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής κ.λ.π.). 
4. Η έκδοση και υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του εκάστοτε τριμήνου. 
5. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 
 α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, 
 β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 
Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται 
σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών). 
6. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον με τις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΚΥΑ αρ. 
1191 ΦΕΚ 969/22-03-2017 όπως ισχύει). 
γ) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και της κράτησης της 
Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 
δ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 
3580/2007. 

7. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το 
άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος 8%. 
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ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  

2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι 
διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 

3. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Προσφερόμενες τιμές που υπερβαίνουν τις τιμές του Παρατηρητηρίου 
Τιμών της ΕΠΥ, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Δεν Επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.  
3. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύμβασης. 
4.  Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της παρούσης ή εξ' αφορμής της, η 2η Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου και 
ο Ανάδοχος μπορούν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή 
τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. Εφόσον δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση , τελική και 
αμετάκλητη επίλυση, δίδεται από τα Δικαστήρια του Πειραιά. 
5.  Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η 
Σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα 
άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016. 
                                                

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Η κατακύρωση του έργου θα γίνει με κριτήριο τη προσφερόμενη τιμή του 

προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή. Η τιμή αυτή θα υπολογιστεί στο 
σύνολο του έργου των 2.000.000 ασπρόμαυρων σελίδων και 300,000 
έγχρωμων σελίδων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της 
παρούσας Διακήρυξης. Η Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα 
με το Παράρτημα Δ, επί ποινή απορρίψεως. 

2. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι την εξάντληση του ποσού των 
60.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και δεν μπορεί να υπερβεί τα 
δύο (2) έτη. 

3. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα 
απορρίπτονται. 

4. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18, παρ.2 του Ν. 4412/2016 
και σύμφωνα με την  παρ.4 του ιδίου άρθρου. 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 

ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
Α. Τεχνικές Προδιαγραφές Μίσθωσης Φωτοτυπικών Μηχανημάτων 

Τα μηχανήματα να πληρούν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

1) Να είναι ψηφιακής τεχνολογίας. 

2) Να παρέχουν άριστες ασπρόμαυρες εκτυπώσεις με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής 

μεταφοράς ξηρού γραφίτη μέσω δέσμης λέιζερ. 

3) Δεν αποκλείεται να είναι ανακατασκευασμένη – μεταχειρισμένη μηχανή σε αρίστη 

κατάσταση με Έτος κατασκευής τελευταίας τριετίας. 

4) Να είναι τροχήλατα επιδαπέδια. 

5) Να φέρουν οθόνη αφής με πληροφορίες χειρισμού στην ελληνική ή στην αγγλική 

γλώσσα. 

6) Ταχύτητα εκτύπωσης ≥55 σελ./λεπτό σε μέγεθος σελίδας Α4. 

7) Να εκτυπώνει σε χαρτί βάρους από 52gr. έως 300gr. 

8) Τα μηχανήματα να μπορούν λειτουργούν άριστα με φωτοτυπικό χαρτί Α4 80γρ/μ2 

που προμηθεύεται η Διοίκηση της 2ης Υ.ΠΕ με διαγωνισμό. 

9) Να έχουν χρόνο προθέρμανσης μικρότερο των 60 seconds. 

10) Να φέρουν 4 τουλάχιστον δίσκους τροφοδοσίας μεγάλης χωρητικότητας από τους 

οποίους ο ένας τουλάχιστον να είναι ρυθμιζόμενος για διάφορα μεγέθη χαρτιού. 

11) Να φέρουν ένα τουλάχιστον βοηθητικό δίσκο, χωρητικότητας έως 100 φύλλων. 

12) Να υπάρχει αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψεως χωρητικότητας 

τουλάχιστον 50 φύλλων. 

13) Να υπάρχει δυνατότητα σάρωσης και εκτύπωσης πρωτοτύπων μέγιστου μεγέθους 

Α3. 

14) Να έχουν δυνατότητες σμίκρυνσης τουλάχιστον κατά 25% και μεγέθυνσης 

τουλάχιστον κατά 400%. 

15) Ανάλυση σάρωσης και εκτύπωσης τουλάχιστον 1800*600dpi με 256 διαβαθμίσεις 

του γκρι. 

16) Να ρυθμίζεται η σκουρότητα - αχνότητα. 

17) Να διαθέτουν σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας και να συμμορφώνονται με το 

πρόγραμμα Energy Star. 
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18) Να διαθέτουν σύστημα αυτοδιάγνωσης το οποίο να δίνει οδηγίες με γραφικά για την 

αποκατάσταση βλαβών και εμπλοκών. 

19) Το μηχάνημα να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 2GB RAM και σκληρό δίσκο 160GB. 

20) Support OS: Windows XP (32/64); Windows 7(32/64); Windows 8(32/64); Windows 

10(32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 

R2. 

21) Printer language: PCL5e/c Emulations, PCL6. 

22) Network protocol: TCP/IP, IPX/SPX. 

23) Interface: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB 2.0. 

Β. Εγγύηση-Υποστήριξη 

1) Τα ανταλλακτικά να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

2) Η επέμβαση της εταιρείας σε περιπτώσεις βλαβών/εμπλοκών θα γίνεται το αργότερο 

εντός είκοσι τεσσάρων (24)ωρών. 

3) Σε περίπτωση που το μηχάνημα δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός δύο(2) ημερών 

τότε η εταιρεία έχει την υποχρέωση να το αντικαταστήσει εντός 24 ωρών με 

ανάλογων δυνατοτήτων. 

4) Η εταιρεία θα παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους κάθε 

Διεύθυνσης της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ οι οποίοι θα είναι και οι μόνοι αρμόδιοι εκτός 

του τεχνικού της εταιρείας σε περιπτώσεις εμπλοκών. 

Η εκπαίδευση να περιλαμβάνει υποχρεωτικά εκτός της γνώσης χειρισμού, την 

αποκατάσταση εμπλοκών και την αλλαγή του γραφίτη. 

5) Ο ανάδοχος να διαθέτει αποθήκη ανταλλακτικών και αναλώσιμου υλικού και 

οργανωμένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης . 

6) Το προληπτικό Service των μηχανημάτων να γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα 

συντήρησης του κατασκευαστή που θα πρέπει να κατατεθεί. 

Για όποιον από τους παραπάνω όρους δεν αναφέρεται ο τρόπος απόδειξης του, να 

κατατεθούν τουλάχιστον υπεύθυνες δηλώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ 

A. TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1) Να είναι ψηφιακής τεχνολογίας.     

2) Να παρέχουν άριστες ασπρόμαυρες εκτυπώσεις με την 
μέθοδο της ηλεκτροστατικής μεταφοράς ξηρού γραφίτη μέσω 

δέσμης λέιζερ. 

    

3) Δεν αποκλείεται να είναι ανακατασκευασμένη – 
μεταχειρισμένη μηχανή σε αρίστη κατάσταση με Έτος 

κατασκευής τελευταίας τριετίας. 

    

4) Να είναι τροχήλατα επιδαπέδια.     

5) Να φέρουν οθόνη αφής με πληροφορίες χειρισμού στην 
ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

    

6) Ταχύτητα εκτύπωσης ≥55 σελ./λεπτό σε μέγεθος σελίδας 
Α4. 

    

7) Να εκτυπώνει σε χαρτί βάρους από 52gr. έως 300gr.     

8) Τα μηχανήματα να μπορούν λειτουργούν άριστα με 
φωτοτυπικό χαρτί Α4 80γρ/μ2 που προμηθεύεται η Διοίκηση 

της 2ης Υ.ΠΕ με διαγωνισμό. 

    

9) Να έχουν χρόνο προθέρμανσης μικρότερο των 60 seconds.     

10) Να φέρουν 4 τουλάχιστον δίσκους τροφοδοσίας μεγάλης 
χωρητικότητας από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον να είναι 

ρυθμιζόμενος για διάφορα μεγέθη χαρτιού. 

    

11) Να φέρουν ένα τουλάχιστον βοηθητικό δίσκο, 
χωρητικότητας έως 100 φύλλων. 

    

12) Να υπάρχει αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής 
όψεως χωρητικότητας τουλάχιστον 50 φύλλων. 

    

13) Να υπάρχει δυνατότητα σάρωσης και εκτύπωσης 
πρωτοτύπων μέγιστου μεγέθους Α3. 

    

14) Να έχουν δυνατότητες σμίκρυνσης τουλάχιστον κατά 25% 
και μεγέθυνσης τουλάχιστον κατά 400%. 

    

15) Ανάλυση σάρωσης και εκτύπωσης τουλάχιστον 
1800*600dpi με 256 διαβαθμίσεις του γκρι. 

    

16) Να ρυθμίζεται η σκουρότητα - αχνότητα.     

17) Να διαθέτουν σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας και να 
συμμορφώνονται με το πρόγραμμα Energy Star. 

    

18) Να διαθέτουν σύστημα αυτοδιάγνωσης το οποίο να δίνει 
οδηγίες με γραφικά για την αποκατάσταση βλαβών και 

εμπλοκών. 

    

19) Το μηχάνημα να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 2GB RAM και 
σκληρό δίσκο 160GB. 

    

20) Support OS: Windows XP (32/64); Windows 7(32/64); 
Windows 8(32/64); Windows 10(32/64); Windows Server 2008 

R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2. 

    

21) Printer language: PCL5e/c Emulations, PCL6.     
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22) Network protocol: TCP/IP, IPX/SPX.     

23) Interface: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), 
USB 2.0. 

    

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ     

1) Τα ανταλλακτικά να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.     

2) Η επέμβαση της εταιρείας σε περιπτώσεις 
βλαβών/εμπλοκών θα γίνεται το αργότερο εντός είκοσι 

τεσσάρων (24)ωρών. 

    

3) Σε περίπτωση που το μηχάνημα δεν μπορεί να 
επισκευαστεί εντός δύο(2) ημερών τότε η εταιρεία έχει την 

υποχρέωση να το αντικαταστήσει εντός 24 ωρών με 
ανάλογων δυνατοτήτων. 

    

4) Η εταιρεία θα παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε δύο (2) 
τουλάχιστον υπαλλήλους κάθε Διεύθυνσης της Διοίκησης της 

2ης Υ.ΠΕ οι οποίοι θα είναι και οι μόνοι αρμόδιοι εκτός του 
τεχνικού της εταιρείας σε περιπτώσεις εμπλοκών. Η 

εκπαίδευση να περιλαμβάνει υποχρεωτικά εκτός της γνώσης 
χειρισμού, την αποκατάσταση εμπλοκών και την αλλαγή του 

γραφίτη. 

    

5) Ο ανάδοχος να διαθέτει αποθήκη ανταλλακτικών και 
αναλώσιμου υλικού και οργανωμένο τμήμα τεχνικής 

εξυπηρέτησης . 

    

6) Το προληπτικό Service των μηχανημάτων να γίνεται 
σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή 

που θα πρέπει να κατατεθεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

{άρθρου 79 παρ. 4ν. 4412/2016 (Α147)} 
 
 

Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 
 

ΜΕΡΟΣ Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης. 

 
Α. Ονομασία, Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

- Ονομασία 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 99221499 

- Ταχυδρομική Διεύθυνση / Πόλη / Τ.Κ. : Θηβών 46-48 Πειραιάς Τ.Κ. 185 43 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμητρα Ταχμιτζόγλου 

- Τηλέφωνο: 213 2004 279 

- Ηλ. Ταχυδρομείο: taxmitzoglou@2dype.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (Διεύθυνση δικτυακού τύπου): www.2dype.gr 

Β. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

Συνοπτικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την   Μίσθωση 7 Ψηφιακών 

Συστημάτων Διαχείρισης Εγγράφων με χρέωση ανά εκτυπωμένη σελίδα, CPV 79521000-2  

Προϋπολογισμού 60.000,00 € Πλέον Του Αναλογούντος ΦΠΑ 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ ………………………………………………………………………………………………………………… 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: Δεν Υφίστανται 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): Π8/2017 

 
 

 

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

 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα. 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα. 
 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση: 
Πλήρης επωνυμία:  

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης , εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  

Αρμόδιος ή αρμόδιοι 2  

Τηλέφωνο:  

Ηλ. Ταχυδρομείο:  
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Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τύπου ) (εάν υπάρχει) 

 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση3 ; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’ 

αποκλειστικότητα του άρθρου 20 : Ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή προβλέπει 

την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης 

 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 
 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

 

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 

κατάλογο5 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

α) [……….] 
 

 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): […] […] […] […] 

γ) […..] 

 
 

 
δ) [….] 

___________________ 
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαϊου 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 εργαζόμενους 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 εργαζόμενους 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. 
4.  Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
5. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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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 
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: 

δ) [] 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 

άλλους6 

[] 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 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……..) 

[….] 
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6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

 

 
 

 

 
Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 7 

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 συμπληρωμένος 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 
& V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 
Δ. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας. 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 
θα αναλάβουν [….] 

 
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες ( κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 
ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο ( ή κατηγορία υπεργολάβων). 

 
 

__________________ 
7 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 
τη 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». 
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Μέρος ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισμού 
Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

 
 

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

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9 

2. Δωροδοκία 10 11 

3. Απάτη 12 

4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13 

5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 14 

6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 15 

 

___________________ 

8 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 δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
 
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L300 της 11.11.2008, σ. 42) 
 
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β) . Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ ( Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως «διαφθορά» 
 
11 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 (EE 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 (EE L 192 της 31/7/2003 σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης της 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. 1β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
 
12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EE C 316 Της 27.1101995, 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». 
 
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας ( EE 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. 
 
14 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 (EE L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 
(ΦΕΚ 166Α) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις». 
 
15 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». 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες : 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου16 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): 

 
[……] […..] [….] […..] 

Εάν ναι, αναφέρετε 18 : 

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): […….] [ ……..] […..] [………] 19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπισία του παρά την ύπαρξη σχετικού 

λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») 20, 

 

[   ]  Ναι [   ] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν 21. 

[……] 

 
 

 
 

_______________________________ 

 
16 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) 
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 
20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτή της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 
( άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί ( μεμονωμένα, κατ’ εξακολούθηση, 
συστηματικά…..), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Π8/2017 

 

23 

 

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 

ασφάλισης22 , στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

[   ]   Ναι [   ]  Όχι 

 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται : 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό 

γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 

 

1)Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

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;23 

α) [……] α) [……] 

 

β) [……] β) [……] 

  
 

γ.1)[] Ναι [] Όχι γ.1)[] Ναι [] Όχι 

  
 

[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Ναι [ ] Όχι 

 

[….] [….] 

[….] [….] 
 

  

  
 

γ.2)[     ] γ.2)[……..] 

  
 

δ) […] Ναι [….] Όχι δ) […] Ναι [….] Όχι 

 

[……] […….] 

 

  

  
 

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): 24 

[…..] [….] [….] 
  

 

 

 
_______________________________ 

 
22 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). 
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 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. 
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό  
παράπτωμα 

____________________ 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα 
της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 
26 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 
2016/17) 
27 Άρθρο 73 παρ. 5 
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ π.χ. άρθρο 68 
παρ. 2 ν. 3863/2010 

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 

δικαίου 25 

[] 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 καταστάσεις26 : 
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, λαμβανομένης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσεις27 

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 παράπτωμα 28; 

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: 

[………………] 
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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 συμφερόντων29 , λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 
 

[……………….] 

Εάν παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης 30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες : 

[ ]  Ναι  [ ]  Όχι 

 

 
 

[……………] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 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 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 υποβάλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/ αναθέτουσα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο της διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές  πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι []Όχι 

 
____________________________ 

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

30 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. Στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ ( 
Κανονισμός ΕΕ 2016/17) 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Π8/2017 

 

26 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 

 

Ονομαστικοποίηση μετοχών 
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες 

συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/200532 

Απάντηση 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 3310/2005; 

[] Ναι [ ] Όχι 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): [….] [….] 

[….] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 

[…………..] 
 

 

____________________________ 
 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 79 
παρ. 2) Πρβλ. και άρθρο 375 παρ. 10 
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Μέρος ΙV : Κριτήρια επιλογής 
 

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

φορέας δηλώνει ότι: 
 

α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
 

Ο οικονομικός φορέας  πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην 

περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει 
μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV  χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV: 

 

 
 
 
 

Εκπλήρωση όλων των 
απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[ ] Ναι  [ ] Όχι 

 

 
 

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 στη διακήρυξη. 
 
 

Καταλληλότητα Απάντηση 
1.Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής33 ; του : 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε : 

[…..] 
 

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

εγγράφων): 
[……] […..] [….] 

 
2. Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι []Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 

να δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 
φορέας: 

[…] [] Ναι []Όχι 

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

εγγράφων): [….] […] […] 
 

 

 
________________ 

33 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. 
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Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 

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 στη διακήρυξη. 
 

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

και / ή , 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

ο εξής34 : 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Έτος : [….] κύκλος εργασιών :[….] […] νόμισμα 
 

Έτος: […]  κύκλος εργασιών : […][…] νόμισμα 
 

Έτος : […] κύκλος εργασιών: [….] […] νόμισμα 
 
 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
{ 

[…] […] […]  Νόμισμα 
 

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

 
[…..] [….] [….] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον 

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από 
τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών 

που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και / ή 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής35 : 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά αναφέρετε: 

Έτος : [….] κύκλος εργασιών :[….] […] νόμισμα 
 

Έτος : [….] κύκλος εργασιών :[….] […] νόμισμα 
 

Έτος : [….] κύκλος εργασιών :[….] […] νόμισμα 

 
 

 

 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών) 

[…] [..] […]  Νόμισμα 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
 

[…..] [….] [….] 

 
 

 
 

 

______________________ 
34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της  σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 
35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική  διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της  σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 
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3)Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών ( γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…………………………..] 

4) Όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης , ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε : 

( προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας – 

αναλογία μεταξύ x & y37- και η αντίστοιχη αξία ) 
 

 

 
 

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

εγγράφων): 

[……….] […………] [………..] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[………..] […………] Νόμισμα 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……..] [……] [……….] 
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…….] 

 
 

 
 

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

εγγράφων): 
[……..] [………] [……….] 

 

 

 
 

 
______________________ 

 
36 Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
37 Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
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Γ. : Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση 
1α Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων : 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38 , ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών ( η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 
[….] 

Έργα:[…..] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[…] […..] […..] 
1β  Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 39 , 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 ιδιωτικούς40 . 

Αριθμός ετών ( η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη): 
 

[……….] 
 

Περιγραφή Ποσά Ημερομηνίες Παραλήπτες 

    
 

2. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες41 ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 
ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την 

εκτέλεση του έργου: 

[………………………] 
 

 
 

 

[……………] 
 

 

 

____________________________________ 

38  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά 
αγαθά ή υπηρεσίες. 
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων 
τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος ΙΙ, ενότητα Γ΄, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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3. Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει 
τα ακόλουθα μέτρα για τη διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και 
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[…………..] 

4. Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης : 

[…………..] 

5. Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 
 

 
 

 

[ ]  Ναι [ ] Όχι 

6.Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από : 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 

και/ή ( ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α) [………………………………….] 
 

 
 

 
β)  [………………….] 

7.Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[…………………..] 

8.Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό: 

[………..], […………..] 
[………..], […………..] 

[………..], […………..] 

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[………..], […………..] 

[………..], […………..] 
[………..], […………..] 

  

 

 
 

______________________________ 
42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή , εφόσον αυτή συναινέσει, εξ’ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο 

οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
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9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[….] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας43 

το ακόλουθο τμήμα (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; 

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

προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι []Όχι 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

[………………………] 
 

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

εγγράφων): [……] [……..] […..] 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
43 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. 
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Δ. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 

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

 
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 

 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[]Ναι [] Όχι 

 
 

 

 
 

 
 

[…..] […..] 
 

 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……] [……..] […..] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 

 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 
 

 
 

[……] […..] 
 

 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……] [……..] […..] 
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Μέρος V : Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετέχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά ( ή 
το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 
πρέπει να προσκομισθούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης. 
 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

 
 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 

καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας 
διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικά 44 , αναφέρετε για το καθένα: 
 

[……….] 

 
 

 
[ ] Ναι [ ] Όχι 45 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς εγγράφων): [….] [….] 

[…] 46 

 

 

 
 

 

___________________ 
44 Διευκρινίστε ποιο σημείο αφορά η απάντηση 
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 
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Μέρος VI : Τελικές διατάξεις 

 
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 είμαστε σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται47 , εκτός εάν: 
 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 48 : 
 
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 υποβάλει στ…….[ να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ ενότητα/ σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τουος σκοπούς 
τ……….[ προσδιορισμός τςη 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): […….] 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

_________________ 
47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
48 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 πράξη. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΘΗΒΩΝ 46-48 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

  

   

             ΣΥΜΒΑΣΗ Π8/2017 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 2ΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ………………..  

ΓΙΑ ΤΗΝ   ΜΙΣΘΩΣΗ 7 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ 

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ, CPV 79521000-2   

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ………………………………….. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

 

Στον Πειραιά σήμερα την ____________  οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Η 2Η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ που εδρεύει στον Πειραιά 18543, Θηβών 46 – 48 και 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από _______________________________ και η/ο 

οποία/ος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

 

Και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία  ____________________________ που εδρεύει στην οδό 

______________________________  έχει αριθμό φορολογικού μητρώου __________ υπάγεται στη ΔΟΥ 

______________ και εκπροσωπείται νόμιμα από ___________________________ της εταιρείας, και η 

οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο ανάδοχος». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την Π8/2017 Διακήρυξη  

2.  Την με αρ. πρωτ. ________________ προσφορά του αναδόχου  

3. Την με  αρ. πρωτ. ________________ απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε 

το αποτέλεσμα της Π8/2017 Διακήρυξης 

4. Την με αρ. πρωτ.________________  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

 

 Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίκλητος. Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα 

πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κλπ.) 

ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Νοσοκομείου με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 
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Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του 

Έργου. 

Έγγραφο:  κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 

τηλεομοιοτυπιών. 

Έργο: Η   Μίσθωση 7 Ψηφιακών Συστημάτων Διαχείρισης Εγγράφων με χρέωση ανά εκτυπωμένη 

σελίδα, CPV 79521000-2  για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υ.Πε. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία καταχώρησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ 

Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από τη 

Διοίκηση με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης . 

Διάρκεια: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται μέχρι την εξάντληση του ποσού των 60.000,00€ πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ και δεν μπορεί να υπερβεί τα 2 έτη 

Προσφορά: Η με αρ. πρωτ. ________________ προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση 

του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και 

όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη 

Σύμβαση, β) τη διακήρυξη, γ) την προσφορά του αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση των εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 

αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την   Μίσθωση 7 Ψηφιακών Συστημάτων Διαχείρισης Εγγράφων με 

χρέωση ανά εκτυπωμένη σελίδα για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και 

Αιγαίου. Τα μηχανήματα θα τοποθετηθούν σε χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία στο κτίριο στην οδό 

Θηβών 46-48 Πειραιάς. Σε περίπτωση μεταστέγασης της Κεντρικής Υπηρεσίας σε άλλο κτίριο ο ανάδοχος 

υποχρεούται να μεταφέρει τα μηχανήματα στο νέο κτίριο.  Το έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στο παράρτημα Α της Π8/2017 Διακήρυξης η οποία Διακήρυξη 

αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Η συνολική αξία των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  ( 

74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Πιο συγκεκριμένα η τιμή ορίζεται στο ποσό του ____€ ανά 

έγχρωμο παραγόμενο αντίγραφο και ____€ για κάθε ασπρόμαυρο, χωρίς περιορισμούς αντιγράφων ανά 

μήνα. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24% και δεν υπόκεινται σε καμία αυξητική 

αναπροσαρμογή λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.  

Η τιμή περιλαμβάνει: 

i. Πλήρη και άμεση τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλαβών/ εμπλοκών.  

ii. Service σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.   

iii. Καινούργια  και αμεταχείριστα ανταλλακτικά. 

iv. Αναλώσιμα (περιλαμβάνεται και ο γραφίτης) τα οποία θα αντικαθίστανται άμεσα. Θα υπάρχει 

τουλάχιστον ένα (1) επιπλέον τόνερ σε όλα τα χρώματα απόθεμα σε κάθε μηχάνημα. 

v. Οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανήματος συμπεριλαμβανομένων 

και των ενδεχόμενων αναβαθμίσεων.  

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

vi. Συρραπτικό.  

vii. Φωτοτυπικό χαρτί. 

 

 Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει μόνο το χαρτί και θα εξασφαλίσει την ηλεκτρική τροφοδοσία των 

μηχανημάτων μέσω του δικτύου της ΔΕΗ. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη από πιθανά 

προβλήματα λόγω κακής ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού η εταιρεία υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 48 ωρών από την 

έγγραφη ειδοποίησή της. 

Επίσης η οριστική αποκατάσταση της βλάβης δεν θα υπερβαίνει συνολικά από τη στιγμή της ειδοποίησης 

τις 24 ώρες.  

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της βλάβης εντός του προβλεπόμενου χρόνου η 

εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να αντικαταστήσει τον εν λόγω εξοπλισμό με ίδιο ή παραπλήσιου τύπου.  

Σε ετήσια βάση ο χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλάβης δεν θα επιτρέπεται να ξεπερνά 

τις 10 ημέρες συνολικά εργάσιμες ή μη.  

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω θα ενεργοποιούνται και οικονομικές ποινικές ρήτρες.  
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Σε περίπτωση που για κάποιο μηχάνημα δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι τότε για κάθε ημέρα υπέρβασης 

ο εκμισθωτής θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν εκτύπωση 1000 αντιγράφων.  

Ο προμηθευτής θα αναλάβει τη διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής 

κατάστασης των προσφερόμενων μηχανημάτων καθώς και τυχόν ακινητοποίησης και επισκευής αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την ημερομηνία καταχώρησης της υπογεγραμμένης 

σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού των 60.000,00€ πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ και δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη.  Σε περίπτωση που το ποσό αυτό δεν 

εξαντληθεί ο προμηθευτής δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωση έναντι του Δημοσίου. 

Η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που 

θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρακτικά καλής εκτέλεσης της εργασίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

1. Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια έργο δεν παραδοθεί μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται 

στον Ανάδοχο, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Ο χρόνος παράδοσης 

μπορεί να παραταθεί, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί υποχρεωτικά 

στην Υπηρεσία πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε άρθρο 

217 Ν. 4412/2016.  

2. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 

λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης του συμβατικού έργου, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος 

παράδοσης.  

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να 

αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την 

ανωτέρα βία, εντός 20 ημερών από τότε που συνέβησαν, συμφώνως άρθρου 204 Ν.4412/2016. 

4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή 

ή τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση. 

5.    Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών, που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους των 

τεχνικών προδιαγραφών ή απορρίπτονται αιτιολογημένα από την επιτροπή παραλαβής, θα 

ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 219 και 220.  

Α) Σε περίπτωση παράδοσης έργου το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της Σύμβασης, 

χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με ή χωρίς έκπτωση 

επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, σύμφωνα με το 

άρθρου 219, παρ.4 του Ν. 4412/2016 

Β) Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών η/και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί αντικατάσταση των 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 

μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη 

λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου, δηλαδή του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο 

δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκεινται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα 

με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Γ) Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκεινται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

6. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,  το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 

4 του Ν.4412/2016. 

7.          Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί να υποβάλει  

προσφυγή στην Αναθέτουσα Αρχή κατά των σχετικών αποφάσεων για λόγους νομιμότητας και ουσίας, 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης.   Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη, 

οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016. 

8.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο Ανάδοχος ευθύνεται 

και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 2ης Υ. Πε. Πειραιώς και Αιγαίου από την μη 

εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η συνολική αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται μέχρι 

το ποσό των 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως αυτό αναλυτικά καταγράφεται στο 

άρθρο 2 της παρούσας. 

2. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 

επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική 

έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται 

όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του 

έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής 

3. Το τίμημα της παρούσας σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ), παραμένει σταθερό και δεν υπόκεινται σε καμία 

αναθεώρηση ή αύξηση έως την εξάντληση του συμβατικού τιμήματος ή τη συμβατική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του έργου. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση 

ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

5. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€). Ο ανάδοχος θα εκδίδει Τιμολόγιο στο τέλος κάθε τριμήνου 

παροχής της σχετικής υπηρεσίας με ποσό το οποίο θα υπολογίζεται από τον αριθμό των 

εκτυπωμένων σελίδων του διαστήματος αυτού  το οποίο θα εξοφλείται  μετά από την έκδοση 

εντάλματος πληρωμής.  
6. Η έκδοση και υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης 

του εκάστοτε τριμήνου. 

7. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 

του τιμολογίου από τον ανάδοχο συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά. 

8. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 

πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια, δελτία 

αποστολής, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή για λογαριασμό 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

9. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 

 α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση 

αυτού, 

 β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 

Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 

10. Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση όπως εκάστοτε ισχύουν και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

11. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 

4172/2013 φόρος εισοδήματος 8%. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 

_______________ εγγυητική επιστολή της ______________ Τράπεζας, ποσού τριών χιλιάδων€ 

(3.000,00€) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του αναδόχου, χωρίς τον φόρο 

προστιθέμενης αξίας),. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη 

ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση που ο ανάδοχος 

κηρυχθεί έκπτωτος και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με το 

έργο. 

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την πορεία καλής 

εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για 

την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

 

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
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σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της. 

 

4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρωση τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 

την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

 

5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τις συμβατικές εργασίες, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις 

επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

 

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από 

την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 

τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 

 

7. O Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα 

μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 

απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 

να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό προϋποθέσεις 

που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της 

εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016 

β) εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 305 του Ν. 4412/2016 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 

 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται  

- Χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 

του άρθρου 337 του Ν.4412/2016  

- Με νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του 

άρθρου 337 του Ν.4412/2016  

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραληφθεί οριστικά το έργο που παραδόθηκε, γίνει η 

αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβληθούν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές  υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Ο Ν.4412/2016, η με αρ. πρωτ……….  κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά 

της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των 

συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

Α) Η παρούσα σύμβαση 

Β) Ο Ν. 4412/2016 

Γ) Η προσφορά του αναδόχου 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον 

αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, 

εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση. 

 

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα 

Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ…………………………………τ.Κ. 

…………………………τηλ:………………………………..fax …………………………………….. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί 

με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

Επί διαφωνίας κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 

Πειραιά, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται ωστόσο για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί 

στο σύστημα προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την 

ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 

αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο. 

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συντάχθηκε το παρόν σε τρία πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο έλαβε η 

Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Ανάδοχος.  

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ             ΓΙΑ ΤΗ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στα πλαίσια του Π8/2017 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για 

την   Μίσθωση 7 Ψηφιακών Συστημάτων Διαχείρισης Εγγράφων με χρέωση ανά εκτυπωμένη 

σελίδα για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρέσιας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, CPV 

79521000-2  Προϋπολογισμού 60.000,00 € Πλέον Του Αναλογούντος ΦΠΑ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ημερομηνία: 
Επωνυμία: 
Διεύθυνση: 
Τηλ, fax,email: 
ΠΡΟΣ : 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου  
Ταχ. Δ/νση : Θηβών 46-48 Πειραιάς Τ.Κ. 185-43  
   
Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή σας, σχετικά με τη διενέργεια του Συνοπτικού Ανοικτού 
Διαγωνισμού  Ανάδειξη Αναδόχου για την   Μίσθωση 7 Φωτοαντιγραφικών-Εκτυπωτικών 
Μηχανημάτων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου με 
χρέωση ανά εκτυπωμένη σελίδα σας προσφέρουμε τα ακόλουθα με τους κατωτέρω 
οικονομικούς όρους: 
 

Εκτυπωμένη 
σελίδα 

Ενδεικτική 
Ποσότητα 

(σε 
σελίδες)  

Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)  ΦΠΑ (€) 

Συνολική 
Αξία επί 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

(€)  

Συνολική Αξία 
+ ΦΠΑ 

Τιμή 
Σελίδας 

Συνολική 
Αξία 

Ενδεικτικής 
Ποσότητας 

Ασπρόμαυρη 2.000.000      

SAP Developer 

User 
300.000  

    

Σύνολο     

 
Η στήλη «Συνολική Αξία Ενδεικτικής Ποσότητας» υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την Τιμή 
Σελίδας με την Ενδεικτική Ποσότητα. Πιο συγκεκριμένα για τις ασπρόμαυρες σελίδες 
πολλαπλασιάζουμε την τιμή της ασπρόμαυρης σελίδας με το 2.000.000 και για τις έγχρωμες 
σελίδες την τιμή της έγχρωμης σελίδας με το 300.000. 
 
Υπενθύμιση: 
Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει  να κατατεθεί υπεύθυνη  δήλωση όπου θα 
δηλώνεται ποια είναι  η τιμή της τελευταίας καταχώρησης στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ 
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς αναφέροντας τον σχετικό κωδικό 
παρατηρητηρίου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει καταχώρηση στο Παρατηρητήριο Τιμών 
της ΕΠΥ θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει καταχώρηση στο παρατηρητήριο 
τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς, με ποινή απόρριψης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 

Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 

..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, 

ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 

ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

                                                 
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 
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ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή 

κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης 

“(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ 

Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος 

στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν 

δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 
 

                                                 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του 

πδ 118/2007. 
7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον 

χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή 

μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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