
  

 
           

 

Νάουςα  21-2-2018  
Αρ. Πρωτ. :3902 

  

 Διεφκυνςθ Οικονομικϊν  
 Γραφειο Προμηθειών 

  Πλθροφορίεσ Bαταντηι Α.Λαπαβίτςασ Γ. 
  Δθμαρχίασ 30, Τ.Κ. 5 92 00  Νάουςα 
   Τθλ.: 2332350367 ,328 Fax: 2332024260 

 

Ο Δήμαρχοσ Ηρωικήσ Πόλησ Νάουςασ 

προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ  για τθν ανάδειξθ 
αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «προμήθεια εντφπων και υλικών μηχανογράφηςησ 
και πολλαπλών εκτυπώςεων και γραφικήσ φλησ» Ενδεικτικοφ  προχπολογιςμοφ  30.241,93  άνευ   
ΦΠΑ 24%. Σφνολο  37.500,00  ευρώ με το Φ.Π.Α.          
 Κωδικόσ CPV: 30197643-5, 30125110-5, 22500000-5, 30192113-6, 30192320-030125120-8, 30234400-2, 30234300-1, 30199230-1, 

30192700-8, 22800000-8, 22853000-4, 30199500-5, 30192124-6, 30197321-2, 30197320-5, 30197000-6, 30197220-4,30192800-9, 
30199792-8, 30192131-8, 30192133-2, 30192132-5, 39292500-0, 30197210-1, 30192160-0, 30192111-2, 30192110-5, 39241200-5, 
30199000-0, 30192700-8, 44424200-0, 30140000-2, 30199000-0, 30193600-4, 22817000-0, 30197110-0, 22459100-3, 30145100-8, 
44176000-4,30192130-1,30192100-2,22853000-4,30199500-5,30192700-8,30192800-9,30199000-0,30197000-6 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ   

      

 

Προςφορζσ: Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα  ι περιςςότερα τμιματα  τθσ προμικειασ. Δεν 

γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται οι προςφορζσ για μζροσ μόνον τμιματοσ. 

Χρόνοσ παράδοςησ προμήθειασ: Η διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ  ορίηεται ςε ζνα  ζτοσ.     Η 

παράδοςθ τθσ προμικειασ  κα είναι τμθματικι  κακ’ όλθ τθ  διάρκεια  τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του Διμου Νάουςασ . 

Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ: 1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, 

ςφμφωνα με το αρκρο 12 τθσ διακιρυξθσ. 

 α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 
(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α.) 

ΣΜΗΜΑ 1: Προμήθεια διαφόρων  φωτοαντιγραφικών  χαρτιών  
 

9.500,00 € 

ΣΜΗΜΑ 2: Προμήθεια αναλωςίμων εκτυπωτών και φαξ (μελάνια-
μελανοταινίεσ-τόνερ-τφμπανα , inkjet & laser) 

8.000,00 € 

ΣΜΗΜΑ 3:  Προμήθεια αναλωςίμων για τα φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα του Δήμου) (τόνερ και τφμπανα)  

8.000,00 € 

ΣΜΗΜΑ 4: Προμήθεια γραφικήσ φλησ και λοιπών υλικών γραφείου 
12.000,00 €  
 

ΤΝΟΛΟ 37.500,00 €   

ΑΔΑ: 6ΜΑ9ΩΚ0-ΙΗΒ





  

 β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

 γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 

ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 

του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν 

υποβολι προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει 

να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν 

ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελητήριο και το αντικείμενο δραςτηριότητασ 

που αςκοφν να είναι ςυναφή με το αντικείμενο τησ προμήθειασ.  

Παραλαβή προςφορών: Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον 

διαγωνιςμό, ορίηεται η Πζμπτη 8-3-2018 .Ώρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 11.00  

π.μ. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτθν Αίκουςα Συνεδριάςεων Δθμοτικοφ Συμβουλίου του 

Δθμαρχιακοφ καταςτιματοσ του Διμου Η.Π. Νάουςασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ διαγωνιςμοφ. 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία διαγωνιςμοφ. 

Χρηματοδότηςη: Η δαπάνθ κα βαρφνει τον ΚΑ     K.A. 02.10.6612  Κ.Α.02.10.6613, 02.15.6613, 
02.30.6613        του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2018  και του αντίςτοιχου του 2019  του  Διμου 
Νάουςασ  . 
Δημοςιεφςεισ: Το ςυνολικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr),  θ περίλθψθ διακιρυξθσ ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτο site του Διμου 

www.naoussa.gr (ςτο ςφνδεςμο Προςκλιςεισ – Προκθρφξεισ) και ςε μία  εφθμερίδα του Νομοφ. 

Σθμεία επικοινωνίασ Διμοσ Νάουςασ  Οδόσ: Δημαρχίασ  30, Ταχ.Κωδ.: 59200,Τθλ.: 

2332350367,2332350328 Telefax: fax2332024260, E-mail vatantzi@naoussa.gr, 

lapavitsas@naoussa.gr. Ιςτοςελίδα: www.naoussa.gr 

          Ο Διμαρχοσ Ηρωικισ Πόλθσ Νάουςασ 
                                                                                      

Κουτςογιάννθσ Νικόλαοσ   
    

mailto:vatantzi@naoussa.gr
mailto:lapavitsas@naoussa.gr
http://www.naoussa.gr/
ΑΔΑ: 6ΜΑ9ΩΚ0-ΙΗΒ
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Νάουςα  21-2-2018  
Αρ. Πρωτ. :3901 

  

 

Ο Διμαρχοσ Ηρωικισ Πόλθσ Νάουςασ 

 

δ ι α κ θ ρ φ ς  ε ι 

ςυνοπτικό διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 
άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ  για τθν ανάδειξθ προμθκευτι για τθν 
προμήθεια ενηύπων και σλικών μητανογράθηζης και πολλαπλών εκησπώζεων 
και γραθικής ύλης . 
 

 

Προχπολογιςμοφ 37.500,00 Ευρϊ (με Φ.Π.Α. 24%), 

που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με: 

1) τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ιδίωσ των άρκρων 116 και 117  

2) τισ διατάξεισ του άρκρου 209 του Ν.3463/2006 όπωσ ιςχφει 

3) Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’)  
4) Τισ με αρ. πρωτ.  2550/30-1-2018  Διμου Νάουςασ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τον 

ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ προμικειασ . 

8) τθν  45 / 2018 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Νάουςασ για τθν ζγκριςθ τθσ 

προμικειασ με ςυνοπτικό διαγωνιςμό  με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ και τον τρόπο εκτζλεςθσ 

αυτισ, τθν ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τον κακοριςμό των όρων διενζργειασ 

του ςυνοπτικοφ  μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ 

9)  τθν  με αρ.271/2017 απόφαςθ οικονομικισ για ςυγκρότθςθ επιτροπισ διαγωνιςμοφ 

10) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ωσ και τα παραρτιματα αυτισ. 

καλεί 

τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ 

αναδόχου διενζργειασ τθσ ανωτζρω προμικειασ. 
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Άρκρο 1: Ανακζτουςα Αρχι - τοιχεία επικοινωνίασ 

Ανακζτουςα αρχι: ΔΗΜΟΣ Η.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ 

Οδόσ: Δ. Βλάχου (πρϊθν Δθμαρχίασ) 30  

Ταχ. Κωδ.: 59200 

Τθλ.: 2332350328,2332350367 

Tele fax: 2332024260 

E-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr 

Ιςτοςελίδα: www.naoussa.gr 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί  ςτθν Αίκουςα Συνεδριάςεων Δθμοτικοφ Συμβουλίου του 

Δθμαρχιακοφ καταςτιματοσ του Διμου Η.Ρ. Νάουςασ, τθ  8 Mαρτίου  2018   θμζρα Ρζμπτθ   

και  ϊρα 10:30 – 11.00 π.μ. , ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 

ι εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ/προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο. 

 

 

Άρκρο 2: Παραλαβι εγγράφων ςφμβαςθσ και τευχϊν  

1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

α) θ με αρ. 3902/21-2-2018  προκιρυξθ ςφμβαςθσ. 

β) θ παροφςα διακιρυξθ. 

γ) Το Ραράρτθμα Ιϋ : οι με αρ. πρωτ 2550/30-1-2018 μελζτθ  -τεχνικζσ προδιαγραφζσ  και ο 

ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ   . 

δ) Το Ραράρτθμα ΙΙ: τα ζντυπα οικονομικισ προςφοράσ. 

ε) Το Ραράρτθμα ΙΙΙϋ: το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' 

αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 

3698/16.11.2016) 

ςτ) Το Ραράρτθμα ΙV:Σχζδια ςυμβάςεων. 

 Για τθν παραλαβι των τευχϊν, οι ενδιαφερόμενο  ζχουν πλιρθ και δωρεάν πρόςβαςθ  ςτα 

τεφχθ δθμοπράτθςθσ, μποροφν να ζχουν οι ενδιαφερόμενοι   ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του 

mailto:vatantzi@naoussa.gr
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Διμου Η.Ρ. Νάουςασ www.naoussa.gr  (ςτο ςφνδεςμο Ρροςκλιςεισ – Ρροκθρφξεισ) όπου κα 

είναι αναρτθμζνα. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα, να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ 

ςφμβαςθσ ςτα γραφεία του Διμου Η.Ρ. Νάουςασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Μποροφν επίςθσ να λάβουν αντίγραφα αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ. Οι 

ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον 

τα ηθτιςουν ζγκαιρα κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι,. Η ανακζτουςα αρχι 

αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν 

μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον 

ενδιαφερόμενο 

Άρκρο 3: Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ 

Ο διαγωνιςμόσ αφορά ςτθν προμικεια με τίτλο        προμήθεια ενηύπων και σλικών 

μητανογράθηζης και πολλαπλών εκησπώζεων και γραθικής ύλης . 

 

 όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτισ με αρ. πρωτ.   2550/30-1-2018         μελζτθ  που 

αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ.  

Η προμικεια διαιρείται ςε τζςςερα   (4) Τμιματα όπωσ φαίνεται παρακάτω:  

  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ   

      

 
 
2. Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα  ι περιςςότερα τμιματα  τθσ προμικειασ. Δεν γίνονται 

δεκτζσ και απορρίπτονται οι προςφορζσ για μζροσ μόνον τμθμάτων  

3. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν 

ςτον διαγωνιςμό, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν πρζπει να 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 
(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ 
Φ.Π.Α.) 

ΣΜΗΜΑ 1: Προμικεια διαφόρων  φωτοαντιγραφικϊν  
χαρτιϊν  
 

9.500,00 € 

ΣΜΗΜΑ 2: Προμικεια αναλωςίμων εκτυπωτϊν και φαξ 
(μελάνια-μελανοταινίεσ-τόνερ-τφμπανα , inkjet & laser) 

8.000,00 € 

ΣΜΗΜΑ 3:  Προμικεια αναλωςίμων για τα 
φωτοαντιγραφικά μθχανιματα του Διμου) (τόνερ και 
τφμπανα)  

8.000,00 € 

ΣΜΗΜΑ 4: Προμικεια γραφικισ φλθσ και λοιπϊν υλικϊν 
γραφείου 

12.000,00 €  
 

ΤΝΟΛΟ 37.500,00 €   





 
 

[4] 
 

μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του 

άρκρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ 

του άρκρου 132 του Ν.4412/2016. 

 

Άρκρο 4: Προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 37.500,00 Ευρϊ και αναλφεται ςε: 

Κακαρι αξία: 30.241,93  Ε 

Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ: 7.258,07 Ε 

Άρκρο 5: Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ - Πλθρωμι Αναδόχου 

1. Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ιδια ζςοδα  και βαρφνει τoυσ  κωδικοφσ ΚΑΕ 
K.A. 02.10.6612  Κ.Α.02.10.6613, 02.15.6613,  02.30.6613   του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 
2018  Διμου Νάουςασ  και τουσ αντίςτοιχουσ του  2019. 
2. Υπόκειται ςτισ κρατιςεισ  φόρου ειςοδιματοσ  που προβλζπονται από τθ νομοκεςία και 
επιπροςκζτωσ , τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,10 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011.  
Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν  επιβάλλεται (αρκρο  2  και άρκρο 350  και του 
Ν.4412/2016  όπωσ ιςχφει) ςτισ πιο πάνω κρατιςεισ προβλζπεται και θ κράτθςθ  3,20%   
υπερ ΟΓΑ και ΟΓΑ χαρτοςιμου . 
3. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Ν.Ρ.  

4. Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά  . Απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν 

πλθρωμι είναι: 

α. Το πρωτόκολλο οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ από τισ αντίςτοιχεσ 

ιςχφουςεσ  Επιτροπισ Ραραλαβισ Ρρομθκειϊν του Διμου Νάουςασ . 

β.  Η υποβολι από τον ανάδοχο i) των αντίςτοιχων εξοφλθτικϊν τιμολογίων ι τθσ 

εξοφλθτικισ απόδειξθσ, εάν το τιμολόγιο δε φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε», ii) των 

πιςτοποιθτικϊν Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 

 Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και 

τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον 

προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

Η πλθρωμι κα ολοκλθρϊνεται εντόσ 90 (ενενιντα) θμερϊν , φςτερα από τον ζλεγχο του 

εντάλματοσ από τθν αρμόδια υπθρεςία  Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

Η πλθρωμι του εργολαβικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε EURO. 

Άρκρο 6: Κριτιριο Ανάκεςθσ – Ανάδειξθ Αναδόχου 
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Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 86 του Ν.4412/2016. 

 

Άρκρο 7: Ημερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν –Σόποσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, ορίηεται 

8 Μαρτίου  2018   . Ώρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 11.00 π.μ. Μετά τθ λιξθ 

τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Νάουςασ, 

αίκουςα Δθμοτικοφ Συμβουλίου 

Άρκρο 8: Τποβολι φακζλου προςφοράσ  

1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 7 είτε (α) με 

κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν 

ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε 

περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ 

γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 

διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ. Η ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν 

ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για 

κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από 

οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί 

εγκαίρωσ.  

2. Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον 

οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:  

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Ρροςφορά του …………..1  

για τθν προμικεια: «προμήθεια ενηύπων και σλικών μητανογράθηζης και 

πολλαπλών εκησπώζεων και γραθικής ύλης . 

 

με ανακζτουςα αρχι τον Διμο Η.Ρ. Νάουςασ 

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν τθν …….-…. 

                                            
1
 Στοιχεία προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα (ιδίωσ επωνυμία, οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., πόλθ, τθλζφωνο, fax και e-mail) και ςε 

περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα ςτοιχεία όλων των μελϊν αυτισ. 
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3. Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» κατά 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9.  

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά», ο οποίοσ 

περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9. Αν τα τεχνικά 

ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον 

κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ 

ίδιεσ ενδείξεισ. Οι παροφςεσ προδιαγραφζσ  πρζπει  να καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ  τθσ 

ενιαίασ μελζτθσ . 

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά», ο οποίοσ 

περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9. 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 

φακζλου τθσ παρ. 2. 

4. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα 

αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 

θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 

παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11. 

6. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει 

ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 

κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

7. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, 

ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

8. Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 

εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να 

προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

Άρκρο 9: Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ 
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1. Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα: 

(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» 

(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» 

ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 

2. Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει το 

τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 15 τθσ παροφςασ. 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ 

τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 

μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ+ 

3.Ο φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» κα περιζχει όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που 
τεκμθριϊνουν, τθ ςυμφωνία τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντα με τα όςα 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . Θα υπάρχει οποιοδιποτε ζγγραφο που κα αποδεικνφει ότι 
κάκε προϊόν ςυμμορφϊνεται προσ όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται ςτουσ 
καταςκευαςτζσ δυνάμει των προβλεπόμενων ελλθνικϊν και κοινοτικϊν διατάξεων. 
1. Για τθν απόδειξθ οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  υπεφκυνθ διλωςθ  νόμιμα 
υπογεγραμμζνθ  ότι τα είδθ υλικϊν κακαριότθτασ  τθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
διακιρυξθσ. 
2. Σε πεξίπηωζε πνπ γηα Τκήκα 2 ηεο πξνκήζεηαο, πξνζθεξζνύλ είδε δηαθνξεηηθνύ 

θαηαζθεπαζηή από απηόλ ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη, δηλαδή 

ιζοδύναμα και ζσμβαηά, ηόηε απαηηείηαη ,καδί κε όια ηα άιια απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε, επί ποινή αποκλειζμού, 

Υπεύθσνη δήλωζη ηοσ Ν. 1599/1986/Α΄75  ηνπ πξνζθέξνληνο όηη: 

 Εθόζνλ θάπνην από ηα πξνζθεξόκελα είδε απνδεηρηεί ειαηησκαηηθό, ζα 

αληηθαηαζηαζεί άκεζα κε λέν αξίζηεο πνηόηεηαο, θαη εάλ απνδεηρηνύλ 

ειαηησκαηηθά πεξηζζόηεξν από ην 20% ηεο πνζόηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θσδηθνύ, ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα όιε ε πνζόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνύ 

κε λέα πξντόληα, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο. 

Τπρόλ «θξπκκέλα» ειαηηώκαηα ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαθή 

εθηύπσζε ή ηελ παληειή έιιεηςε εθηύπσζεο, αθνύ δηαπηζησζνύλ από ηελ 

Υπεξεζία, δεκηνπξγνύλ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε  όιεο 

ηεο ινηπήο πνζόηεηαο, θαζώο θαη ησλ ειαηησκαηηθώλ πιηθώλ πνπ εληνπίζηεθαλ 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθώο.  
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 Εθόζνλ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε θάπνην κεράλεκα ηνπ Δήκνπ 

Νάνπζαο από ηε ρξήζε ηζνδύλακσλ ή ζπκβαηώλ ηόλεξ (γεγνλόο πνπ ζα 

πηζηνπνηεζεί από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία είηε από εμεηδηθεπκέλν θνξέα 

ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ), ν πξνζθέξσλ ζα αλαιάβεη είηε ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ κεραλήκαηνο είηε ηελ απνδεκίσζε ηεο ρξέσζεο 

ηνπ επηζθεπαζηή. 

 Η πνηόηεηα εθηύπσζεο, θαζώο θαη ν αξηζκόο εθηππώζεσλ ηνπ ηζνδύλακνπ 

πξντόληνο, ζπκθσλνύλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ γλήζηνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αξηζκόο εθηππώζεσλ κηθξόηεξνο θαηά 10% ζε 

ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ζα αληηθαηαζηαζεί όιε ε ππό πξνκήζεηα πνζόηεηα 

ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο. 

 Τα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα: 

Σηηο εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα αλαγξάθεηαη α) ε ζπκβαηόηεηα ηύπνπ –

κνληέινπ, θαη β) ε εκεξνκελία ιήμεο ή ελαιιαθηηθά, ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο. 

Οη εζσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα είλαη αεξνζηεγείο. 

 Τα πξνζθεξόκελα είδε ζα έρνπλ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δέθα 

νρηώ (18) κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Εθόζνλ δεηεζεί λα θαηαηεζνύλ δείγκαηα γηα κειάληα ή ηόλεξ, πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρζνύλ από ηελ αξκόδηα Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγωληζκνύ, ηόηε ν 

δηαγωληδόκελνο νθείιεη λα ηα πξνζθνκίζεη ,εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ 

ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

Οη παξαπάλω δειώζεηο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ωο όξνη ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα 

ππνγξαθεί. 

 
 

4. Ο φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» κα περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ, ςυμπλθρωμζνο, 

με υπογραφι και ςφραγίδα από τον νόμιμο/ -ουσ εκπρόςωπο/ -ουσ του οικονομικοφ φορζα, 

το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ .Επιπροςκζτωσ κα πρζπει να υποβάλλει ςτο φάκελο  

υπεφκυνθ διλωςθ ιςχφοσ προςφοράσ   6 μθνϊν νόμιμα υπογεγραμμζνθ. 

Άρκρο 10: φςτθμα υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 

1. Η τιμι του προσ προμικεια υλικοφ  δίνεται, όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
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ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ του 

υλικοφ  ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Η προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ 

3. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά για ζνα τμιμα 

ι περιςςότερα .Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται οι προςφορζσ για μζροσ μόνον του 

τμιματοσ. 

4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

5. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν. 

Άρκρο 11: Παραλαβι προςφορϊν – τάδια αποςφράγιςθσ αξιολόγθςθσ – Κατακφρωςθ  

1. Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ  

α) Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, 

μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ. Η παραλαβι 

μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, 

ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων 

οικονομικϊν φορζων. Η λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ 

λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 8 

τθσ παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ 

ϊρα και θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον 

υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του 

Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του 

διαγωνιςμοφ. Η υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 

διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 7. Η αποςφράγιςθ διενεργείται 

δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων 

τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των 

ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 

2. Στάδια αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν  
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α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ μονογράφονται δε και 

ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά 

το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά ανά φφλλο. Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί 

όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα 

αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του 

οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά 

μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο 

φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, 

προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι 

ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, 

αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ 

τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων 

προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα 

προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 

αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

Η κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των 

τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια 

ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

 

δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ του Διμου, θ οποία κοινoποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. 

(άρκρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 18 του άρκρου 107 του 

Ν.4497/2017) 

Με τθν παρ.18 του άρκρου 107 του νόμου, αντικακίςταται θ παρ. 4 του άρκρου 100 του 
Ν.4412/2016 και ορίηεται πλζον ότι το αποτζλεςµα κάκε διακριτοφ ςταδίου, όπωσ αυτά 
ορίηονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου, επικυρϊνεται µε απόφαςθ του αρµοδίου οργάνου 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθσ οποίασ χωρεί ζνςταςθ κατά το άρκρο 127 ι προδικαςτικι 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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προςφυγι κατά το άρκρο 360, κατά περίπτωςθ, κακϊσ επίςθσ προςδιορίηονται οι 
περιπτϊςεισ εκείνεσ ςτισ οποίεσ τα αποτελζςµατα όλων των ςταδίων µποροφν να 
επικυρϊνονται µε µια µόνο απόφαςθ. (Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Ν.4497/2017) 
 
υμβάςεισ ζωσ 60.000 ευρϊ μθ θλεκτρονικζσ 
Ειδικά, για τισ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ζωσ εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ, πλζον 
ΦΡΑ, που δεν διενεργοφνται με θλεκτρονικά μζςα, εκδίδεται μία απόφαςθ, κατά τα 
ανωτζρω, ανεξαρτιτωσ του κριτθρίου ανάκεςθσ. (άρκρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε από τθν παρ. 18 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017) 
 Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

 ε) Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι 
(ιςότιμεσ), θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 
προςφορζσ. 
3. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι 

ςφμβαςθσ 

α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον 

προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δϊδεκα (12) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα 

αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ , τα δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο 16 

τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ 

παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα 

ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 

ςε αυτόν. 

i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 

δθλϊκθκαν με το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι ανακριβι, 

ι 

ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι 

iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 

αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 

14 τθσ παροφςασ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται 

ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/




 
 

[12] 
 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από 

τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, 

ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ του άρκρου 14, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι 

Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθν 

κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

β) Η Οικονομικι Επιτροπι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των άρκρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα 

εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν 

γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου. 

γ) Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από τισ 

κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ 

πρoςταςίασ  και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει 

επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 16 τθσ παροφςασ μετά από ςχετικι 

πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Τα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των άρκρων 

12, 13 και τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 14, κοινοποιείται θ απόφαςθ 

κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και 

χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντασ του προκεςμία που δε μπορεί να 

υπερβαίνει  τισ είκοςι θμζρεσ (20) από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ 

πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. 

δ) Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν 

προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 

πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε 

τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από 

τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 





 
 

[13] 
 

Άρκρο 12: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ 

αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

 α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

 β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

 γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό 

ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ 

ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

 δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου 

και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρκρου 19 του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν 

υποβολι προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι 

πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ 

μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 

 

Άρκρο 13: Λόγοι αποκλειςμοφ   

Κάκε προςφζρων  αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ 

από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων: 

1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 

οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-
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μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 

και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 

οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 

όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 

22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 

166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 

Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 

2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 

αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων 

ι ελζγχου ςε αυτό. 

Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ: 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 
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ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα 

τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

2.α) Πταν ο  προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 

διοικθτικι απόφαςθ με αμετάκλθτθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 

όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και  θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να 

αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον 

αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο προςφζρων είναι 

Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν 

τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ. Δεν αποκλείεται  ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

β) Πταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 
για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 
απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι 
ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. 
Οι υπό αα' και ββ' κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  
 

3. Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω 

πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ 

των παραγράφων 1, 2 . 

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ορίηεται ότι ςτισ 
περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν 
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θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2  
ςτα τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ2. 
4. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 

άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 

παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων (διαγωνιςμό). 

. 

Άρκρο 14: Κριτιρια επιλογισ 

Α. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το αντικείμενο 

δραςτθριότθτασ που αςκοφν να είναι ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι 

οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ 

ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 

οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 

εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 

ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

 

Β. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Στθν παροφςα ςφμβαςθ δεν απαιτείται οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια. 

 

Γ. Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Στθν παροφςα ςφμβαςθ δεν απαιτείται τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα. 

 

Δ. Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Στθν παροφςα ςφμβαςθ δεν απαιτοφνται πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

 

                                            
2
 Άξζξν 73 παξ.10 ηνπ Ν.4412/2016, όπωο ζπκπιεξώζεθε από ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ 

Ν.4497/2017 
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Ε. τιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων (Δάνεια εμπειρία) 

Στθν παροφςα ςφμβαςθ δεν προβλζπεται ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων . 

 

Άρκρο 15: Συποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΣΕΤΔ) 

Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ, όπωσ 

εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των 

πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 13 τθσ παροφςασ,  

β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 14 

τθσ παροφςασ. 

γ) όηι ο οικονομικόρ θοπέαρ μποπεί να ζςμπληπώζει μόνο ηην Ενόηηηα α   Γενική ένδειξη 

για όλα ηα κπιηήπια επιλογήρ ηος Μέποςρ ΙV κπιηήπια επιλογήρ   σωπίρ να ςποσπεούηαι να 
ζςμπληπώζει οποιαδήποηε άλλη ενόηηηα ηος Μέποςρ ΙV: 

 

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από 

τουσ προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ 

παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το τυποποιθμζνο 
ζντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.  
Κατά τθν υποβολι του ΤΕΥΔ είναι δυνατι  με μόνθ τθν  υπογραφι του κατά περίπτωςθ 

εκπροςϊπου  του οικονομικοφ φορζα  θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ 

που αναφζρονται ςτθν παράγραφο  1  του άρκρου  73 Ν.4412/2016  για το ςφνολο των 

φυςικϊν προςϊπων  που είναι μζλθ του διοικθτικοφ διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 

ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ  , λιψθ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ 

του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ  αυτοφ , όπωσ προκφπτει  από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 

εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ  ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 

διαδικαςίεσ  ςφναψθσ ςυμβάςεων  ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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«Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ θνξέα εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην πξόζσπν εηο 

βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ 

εδαθίνπ αθνξά: 

αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ 

εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια 

ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.».  

Με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, προςτζθηκε άρθρο 79Α ςτο Ν.4412/2016 
ωσ εξήσ: 

«Άρθρο 79Α 

Υπογραφή του Τυποποιημένου Εντφπου Υπεφθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η 
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).». 

1.Κατά την υποβολή του του Τυποποιημένου Εντφπου Υπεφθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο 
εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).». 

 είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωςη εκπροςϊπου του οικονομικοφ 
φορζα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλη του 
διοικητικοφ, διευθυντικοφ ή εποπτικοφ οργάνου του ή ζχουν εξουςία εκπροςϊπηςησ, λήψησ 
αποφάςεων ή ελζγχου ςε αυτόν. 

2. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για την εφαρμογή του παρόντοσ άρθρου, νοείται ο 
νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ή το πρακτικό 
εκπροςϊπηςήσ του κατά το χρόνο υποβολήσ τησ προςφοράσ ή αίτηςησ ςυμμετοχήσ ή το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτημζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 
διαδικαςίεσ ςφναψησ ςυμβάςεων ή για ςυγκεκριμζνη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ. 

 

 

Άρκρο 16: Δικαιολογθτικά3 (Αποδεικτικά μζςα) 

                                            
3
 Σρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέωζεο ππνβνιήο πξωηνηύπωλ ή επηθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ 

εγγξάθωλ ζε δηαγωληζκνύο δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 
1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίωλ εγγξάθωλ 
Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα ηωλ πξωηνηύπωλ ή ηωλ αθξηβώλ αληηγξάθωλ 

ηωλ δεκνζίωλ εγγξάθωλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπηωζεο α' 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λόκνπ 4250/2014. Σεκεηωηένλ όηη ε παξαπάλω ξύζκηζε δελ 
θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνύζηα, έλνξθεο βεβαηώζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα 
νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέωζε ππνβνιήο θεθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ. 

2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπώλ δεκνζίωλ εγγξάθωλ 
Επίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα από αληίγξαθα εγγξάθωλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από 

αιινδαπέο αξρέο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηά είλαη λνκίκωο επηθπξωκέλα από ηελ αξκόδηα 
αξρή ηεο ρώξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξωζεί από δηθεγόξν, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 
36 παξ. 2 β) ηνπ Κώδηθα Δηθεγόξωλ (Ν 4194/2013). Σεκεηώλεηαη όηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνύλ 
λα ηζρύνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίωλ εγγξάθωλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείωζε 
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1. Δικαιολογθτικά 

α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίςτθκαν ςτα 

άρκρα 12 και 13 τθσ παροφςασ, κρίνονται κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 7, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα 

με το άρκρο 11.3 (α) και κατά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 11.3 (β) τθσ 

παροφςασ.  

β. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των 

δικαιολογθτικϊν, κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ των ζξι 

μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ του άρκρου 7. 

γ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν 

πρζπει επίςθσ να φζρουν θμερομθνία εντόσ των ζξι μθνϊν που προθγοφνται τθσ 

θμερομθνίασ του άρκρου 7. 

δ. Η πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 12 και 13 πρζπει να ικανοποιείται από όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

2.   Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 13 

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 13 οι οικονομικοί 

φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α. για τθν παράγραφο 1 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ: απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου 

(ποινικοφ μθτρϊου) ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 

πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 

αφορά και τα πρόςωπα του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13. 

β. για τθν παράγραφο 2 του άρκρου 13: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 

του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του 

οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν 

                                                                                                                                          
(APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ από δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρώξαο (Σύκβαζε ηεο Χάγεο) ή 
άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθωλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.) 

3. Απιά αληίγξαθα ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ 
Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα από αληίγξαθα ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ ηα νπνία 

έρνπλ επηθπξωζεί από δηθεγόξν, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κώδηθα 
Δηθεγόξωλ (Ν 4194/2013), θαζώο θαη επθξηλή θωηναληίγξαθα από ηα πξωηόηππα όζωλ ηδηωηηθώλ 
εγγξάθωλ θέξνπλ ζεώξεζε από ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπηωζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 
ηνπ λόκνπ 4250/2014. 

4. Πξωηόηππα έγγξαθα θαη επηθπξωκέλα αληίγξαθα 
Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά θαη πξωηόηππα ή λνκίκωο επηθπξωκέλα αληίγξαθα ηωλ 

δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθωλ, εθόζνλ ππνβιεζνύλ από ηνπο δηαγωληδόκελνπο. 
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καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), ςφμφωνα με 

τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά είναι: 

(i) φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τον 

οικονομικό φορζα, 

(ιι) αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι και 

αφορά τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Η αςφαλιςτικι ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ 

οικονομικοφ φορζα ωσ φυςικό ι νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων, όςον αφορά τα νομικά πρόςωπα, και των εκ 

των μελϊν τθσ διοίκθςισ τουσ εργαηομζνων με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςε αυτιν. 

για τθν παράγραφο 13.2.β, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και 
Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό 
διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ4. 
 

γ. αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τζτοιου είδουσ ζγγραφα 

ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ υπό 1 και 2 του άρκρου 13, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 

αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 

αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι 

ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα υπό 1 και 2 

του άρκρου 13 τθσ παροφςασ. 

Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ 

πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του διαγωνιηόμενου απορρίπτεται. 

                                            
4
      Άξζξν 80 παξ.2γ ηνπ Ν.4412/2016, όπωο πξνζηέζεθε από ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

Ν.4488/2017 
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δ. για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 

ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 

μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 

τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ 

νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α 

που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία  του διαγωνιςμοφ 

(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 

χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 

οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

 

Άρκρο 17: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ 

διάταξθ του άρκρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν, από τθν θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν. 

 

Άρκρο 18: Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

1. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε 

ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ από τθν 

υπθρεςία, πρζπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα κατωτζρω αναφερόμενα ςτοιχεία. 

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 

β) τον εκδότθ, 

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 

οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), 

η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 

παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
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κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου, 

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν  του διαγωνιςμοφ, 

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 

ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ 

εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται. 

ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 

3. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 

κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ 

και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. 

Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 

εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

4. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζνα ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των. 

5. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία) , όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 19: Ενςτάςεισ  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Η ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε 
προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ 
τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι 
θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 
Η ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ5. H ανακζτουςα αρχι 
αποφαςίηει αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ 
ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016,  εντόσ 

                                            
5
 Πξβι άξζξν 100 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 
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προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να 
γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ 
πρόςκλθςθσ θ ανάκετουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.   Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω 
προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  
 

Γ ια το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 
καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το 
παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι 
μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  
 

Άρκρο 20: Γλϊςςα διαδικαςίασ 

1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 

προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 

των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, 

επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά 

ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 

188)57. 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο.6  
 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και 

που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα 

επικυρωμζνα7, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ 

μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ.8, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά 

τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

                                            
6
       Άρκρο 80 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και παρ. 4 του άρκρου 92 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με 

τθν παρ. 14 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017   
7
 Είτε από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ ‘’Apostile” ςφμφωνα με 

τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61 (που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/84), ϊςτε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηόηεηά ηνπο.   
8
 Πξβ. Άξζξν 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   
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3 Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ 

που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ 

είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του 

προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν 

ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά 

τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

4 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 

μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

5 Η προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 

αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ 

να διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν ανακζτουςα αρχι, με 

τον οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων. 

 

Άρκρο 21: Εφαρμοςτζα νομοκεςία 

Για τθ δθμοπράτθςθ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των 

παρακάτω νομοκετθμάτων: 

- του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α') 

- του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεφχοσ 

Α') 

- του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο». 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» . 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 
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- οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ , κακϊσ και λοιπζσ 

διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 

παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 

περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) 

και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που 

εκδίδονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 

120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου τθσ 

 

Άρκρο 22: Δθμοςιότθτα - Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ 

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςτο ΚΗΜΔΗΣ ςφμφωνα με το άρκρο 66 

του Ν.4412/2016. 

Προκιρυξθ τθσ παροφςασ (περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ) κα αναρτθκεί ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ςτο 

Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ςφμφωνα με το Ν.3861/2010 και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 

Διμου και ςτθν Ημεριςια Ν.Ημακίασ .  

Η παροφςα διακιρυξθ μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (αναλυτικι διακιρυξθ, 

τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ΤΕΥΔ &  ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ) κα αναρτθκεί και 

ςτον δικτυακό τόπο του Διμου : www.naoussa.gr.  

 

Άρκρο 23: ειρά ιςχφοσ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ 

Τα  ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ προμικεια είναι τα 

αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ 

ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται  ωσ κατωτζρω.  

1. Το ςυμφωνθτικό. 

2. Η παροφςα διακιρυξθ. 

3. H υπϋ αρικμό 2550/30-1-2018 μελζτθ του Διμου Νάουςασ   τθσ προμικειασ. 

Άρκρο 24: Παροχι διευκρινίςεων για τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ 

προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το 

αργότερο ςτισ 2-3-2018. 

Άρκρο 25: Σεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
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Η υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει 

πλιρθ γνϊςθ αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει 

πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ/υπθρεςίασ. 

 

Άρκρο 26: Χρόνοσ, τόποσ και διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ ςφμβαςθσ και ιςχίει για 
ζνα ζτοσ . Η ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από 
τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρθ β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ 
ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ  δεν υπερβαίνει  κατά  50%  το χρονικό 
όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ Η ανωτζρω παράταςθ ιςχφοσ είναι δυνατι, μετά από ςυμφωνία 
των ςυμβαλλομζνων μερϊν και φςτερα από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του αρμοδίου 
προσ τοφτο οργάνου. 
 
 
Άρκρο 27 : Διάφορεσ ρυκμίςεισ 

Η ζγκριςθ διενζργειασ τθσ δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ για λογαριαςμό του Διμου 

Νάουςασ  ςφμφωνα με τθν  υπ’ αρικμό  45/2018  Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

        . 

           Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

  Κουτςογιάννθσ Νικόλαοσ 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΤΠΩΝ 

ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ 

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΣΤΠΩΕΩΝ ΚΑΙ 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ  ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ 

Η.Π. ΝΑΟΤΑ 

 

 

Ο Δήκνο Ηξσηθήο Πφιεο Νάνπζαο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, πξνηίζεηαη 

λα πξνκεζεπηεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ ,πξνκήζεηα εληύπωλ θαη πιηθώλ 

κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεωλ θαη γξαθηθήο ύιεο . 
 

Η ζπλνιηθή πξνκήζεηα δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα (4) επί κέξνπο ΤΜΗΜΑΤΑ, σο εμήο : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΤΝΟΛΟ 
(ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ 

Φ.Π.Α.) 

ΣΜΖΜΑ 1: Πξνκήζεηα δηαθόξωλ  θωηναληηγξαθηθώλ  

ραξηηώλ  

 

9.500,00 € 

ΣΜΖΜΑ 2: Πξνκήζεηα αλαιωζίκωλ εθηππωηώλ θαη θαμ 

(κειάληα-κειαλνηαηλίεο-ηόλεξ-ηύκπαλα , inkjet & laser) 
8.000,00 € 

ΣΜΖΜΑ 3:  Πξνκήζεηα αλαιωζίκωλ γηα ηα 

θωηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ) (ηόλεξ θαη 

ηύκπαλα)  

8.000,00 € 

ΣΜΖΜΑ 4: Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπώλ πιηθώλ 

γξαθείνπ 

12.000,00 €  

 

ΤΝΟΛΟ 37.500,00 €   
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Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα έλα ή πεξηζζόηεξα ΣΜΖΜΑΣΑ ηεο πξνκήζεηαο. Γελ γίλνληαη 

δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο γηα κέξνο κόλνλ ΣΜΖΜΑΣΟ.  

 

 

 

ΣΜΖΜΑ 1: 

 Πξνκήζεηα δηαθόξωλ  θωηναληηγξαθηθώλ  ραξηηώλ 
 

πλνιηθόο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο:9.500,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

(7.661,29 € + 1.838,71 € Φ.Π.Α. 24%) 

 

Κ.Α.02.10.6613, 02.15.6613,02.30.6613  
 

ΠΗΝΑΚΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ – ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΧΝ ΠΟΟΣΖΣΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τν ραξηί ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλν ψζηε λα δηαηεξείηαη ε επηζπκεηή 

ζηεγαλφηεηα θαη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή, ην είδνο, ην επηζπκεηφ 

βάξνο, νη δηαζηάζεηο ησλ θχιισλ, ν αξηζκφο ησλ θχιισλ αλά δεζκίδα. 

 

 Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα εθηππψζεηο ζε θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα, ζε εθηππσηέο 

inkjet θαη laser, ηφζν γηα έγρξσκε φζν θαη γηα αζπξφκαπξε εθηχπσζε. 

  

ΔΗΓΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

 

1.  ΥΑΡΣΗ Α3 ΛΔΤΚΟ 80gr/m2        

CPV :30197643-5 

 

ΚΟΤΣΗ 

 5 ΓΔΜΗΓΧΝ 

(1 ΓΔΜΗΓΑ = 500 

ΦΤΛΛΑ) 

20 

2.  ΥΑΡΣΗ Α4 ΔΓΥΡΧΜΟ (ΜΟΝΟΥΡΧΜΟ-

ΚΗΣΡΗΝΟ)   80gr/m2 

CPV : 30197643-5 

 

 

 

ΚΟΤΣΗ 

 5 ΓΔΜΗΓΧΝ  

(1 ΓΔΜΗΓΑ = 500 

ΦΤΛΛΑ) 

1 

3.  ΥΑΡΣΗ Α4 ΛΔΤΚΟ   80gr/m2 

CPV : 30197643-5 

        

ΚΟΤΣΗ 

 5 ΓΔΜΗΓΧΝ 

 (1 ΓΔΜΗΓΑ = 500 

ΦΤΛΛΑ) 

400 

4.  ΥΑΡΣΗ Α4 ΜΠΔΕ  80gr/m2 

CPV :30197643-5  

 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ – 

ΓΔΜΗΓΑ 500 

ΦΤΛΛΧΝ 

4 

5.  ΥΑΡΣΟΝΗ Α4, ΜΠΔΕ,  160 gr/m2 

CPV :30197643-5 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ- 

ΓΔΜΗΓΑ ΣΧΝ 250 

ΦΤΛΛΧΝ 

15 

6.  ΥΑΡΣΗ Α3 ,ΛΔΤΚΟ ILLUSTRATION, 

 250 gr/m2 

CPV :30197643-5 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ-ΓΔΜΗΓΑ 

ΣΧΝ 100 ΦΤΛΛΧΝ 

10 

7.  ΥΑΡΣΗ Α3 ,ΛΔΤΚΟ ILLUSTRATION, 

 115 gr/m2 

CPV :30197643-5 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ-ΓΔΜΗΓΑ 

ΣΧΝ 100 ΦΤΛΛΧΝ 

50 
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ΣΜΖΜΑ 2:  

Πξνκήζεηα αλαιωζίκωλ εθηππωηώλ θαη θαμ (κειάληα-κειαλνηαηλίεο-ηόλεξ-ηύκπαλα 

, inkjet & laser) 

 
πλνιηθόο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο: 8.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

(6.451,61 € + 1.548,39 € Φ.Π.Α. 24%) 

 

Κ.Α.02.10.6613, 02.15.6613,02.30.6613  
 

ΠΗΝΑΚΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΧΝ ΠΟΟΣΖΣΧΝ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

1.  TONER LEXMARK E260D 

(260Α11Δ BLACK)  

CPV :30125110-5 

 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 

 

5 

2.  LEXMARK 

PHOTOCONDUCTOR  E260D 

(260X22G)  

CPV : 22500000-5 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 

 

1 

3.  TONER LEXMARK MS310DN 

(502H (HIGH CAPACITY)-

BLACK)  

CPV :30125110-5 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 

 

60 

4.  LEXMARK 

PHOTOCONDUCTOR  ΓΗΑ  

MS310 DN 

(50F0Z00 ή αιιηώο 500Ε) 

CPV : 22500000-5 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 

 

20 

5.  TONER CANON MF4550 

(CARTRIDGE CANON 728 – 

2100 pages)  

CPV :30125110-5 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 

 

25 

6.  TONER HP LJ 1300  

(OEMQ2613X  - 13 X BLACK-

4000pages)  

CPV : 30125110-5 

 

TEMAXIO 2 

7.  TONER HP LJ 1020  

(12
 
Α  BLACK)  

CPV : 30125110-5 

ΣΔΜΑΥΗΟ 5 

8.  TONER HP 1102 ( 85A BLACK)  

CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 15 

9.  TONER  HP LJ 1005  

(35 A  BLACK)  

ΣΔΜΑΥΗΟ 5 
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CPV : 30125110-5 

10.   TONER  SAMSUNG SCX 4623F 

(  1052 L BLACK)  

CPV : 30125110-5 

ΣΔΜΑΥΗΟ 1 

11.  TONER  SAMSUNG SCX 4728F 

(  D103L BLACK)  

CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 6 

12.  TONER  SAMSUNG SCX 4650  

(MLT D117S BLACK)  

CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 2 

13.  TONER  SAMSUNG SL-

M2675FN – M2875FD 

(MLT D116 BLACK)  

CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 20 

14.  TONER  EPSON ACU LASER 

M1200 (S050520 Black)  

CPV : 30125110-5 

ΣΔΜΑΥΗΟ   2 

15.  TONER EPSON EPL 6200 

(S 050167 BLACK)  

CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 

 

 

12 

16.  DRUM UNIT(Photo conductor) 

EPSON EPL6200  

(C13S051099)  

CPV : 22500000-5 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 5 

17.  * TONER KYOCERA FS-

6970DN (TK-450 Black 

1T02J50EU0 )  

CPV : 30125110-5 

 

TEMAXIO 3 

18.  ΜΔΛ . ΔΚΣΤΠΧΣΖ 

(CARTRIDGE)   EPSON 

STYLUS PHOTO 1500W 

(CT13T07914010 – BLACK) 

CPV : 30192113-6 

 

TEMAXIO 4 

19.  ΜΔΛ . ΔΚΣΤΠΧΣΖ 

(CARTRIDGE)   EPSON 

STYLUS PHOTO 1500W 

(CT13T07924010 – CYAN) 

CPV : 30192113-6 
 

TEMAXIO 3 

20.  ΜΔΛ . ΔΚΣΤΠΧΣΖ 

(CARTRIDGE)   EPSON 

STYLUS PHOTO 1500W 

TEMAXIO 3 
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(CT13T07954010 – LIGHT 

CYAN) 

CPV : 30192113-6 
 

21.  ΜΔΛ . ΔΚΣΤΠΧΣΖ 

(CARTRIDGE)   EPSON 

STYLUS PHOTO 1500W 

(CT13T07964010 – LIGHT 

MAGENTA) 

CPV : 30192113-6 

 

TEMAXIO 3 

22.  ΜΔΛ . ΔΚΣΤΠΧΣΖ 

(CARTRIDGE)   EPSON 

STYLUS PHOTO 1500W 

(CT13T07934010 –MAGENTA) 

CPV : 30192113-6 

 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 

 

3 

23.  ΜΔΛ . ΔΚΣΤΠΧΣΖ 

(CARTRIDGE)   EPSON 

STYLUS PHOTO 1500W 

(CT13T07944010 –YELLOW) 

CPV : 30192113-6 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 

 

3 

24.  ΜΔΛΑΝΗ  FAX   PANASONIC 

KX-MB771 (KX FAT92 BLACK)  

CPV : 30192320-0 

ΣΔΜΑΥΗΟ 

 

9 

25.  DRUM UNIT ΓΗΑ FAX   

PANASONIC KX-MB771 (KX 

FAD93)  

CPV : 22500000-5 
 

 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 

 

3 

26.  ΜΔΛΑΝΗ  FAX   PANASONIC 

KX-FP 205 (KX FA52X BLACK)  

CPV : 30192320-0 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ 2 

ΣΔΜΑΥΗΧΝ 

5 

27.  ΜΔΛΑΝΗ  FAX    PHILIPS  

Thermal Transfer Magic 

Primo 5 PPF-631 

CPV : 30192320- 
 

ΣΔΜΑΥΗΟ 

 

2 

28.  ΜΔΛΑΝΟΣΑΗΝΗΑ(INK 

RIBBON CASSETTE) ΓΗΑ 

ΡΟΛΟΨ ΠΑΡΟΤΗΧΝ – 

AMANO EX 3000N (2559RD)  

CPV : 30192320-0 

TEMAXIO 2 

 

 

 

 

 

 

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνζθέξνπλ είηε γλήζηα είηε ηζνδχλακα- 

ζπκβαηά πξντφληα,  δηαθνξεηηθνχ θαηαζθεπαζηή απφ απηφλ ηνπ κεραλήκαηνο, γηα ην νπνίν 

πξννξίδνληαη, εθηόο από ην Νν 17 πξνϊόλ ηεο κειέηεο (TONER KYOCERA FS-6970DN (TK-450 
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Black 1T02J50EU0 ) γηα ην νπνίν ζα πξέπεη ππνρξεωηηθά λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα γλήζην 

(original) πξνϊόλ. Δηεπθξηλίδεηαη πσο είλαη δπλαηή ε θαηάζεζε πξνζθνξάο πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

ζπλδπαζκφ απφ γλήζηα θαη ηζνδχλακα  - πξντφληα. Σε θάζε πεξίπησζε ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα επηζεκάλεη ζην εηδηθφ έληππν πξνζθνξάο πνηα απφ ηα πξντφληα είλαη γλήζηα θαη πνηα 

ηζνδχλακα-ζπκβαηά.  

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο παξαθαινχληαη λα δψζνπλε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο θσδηθνχο (φπνπ 

απηνί ππάξρνπλ) ησλ κειαληψλ θαη ησλ ηφλεξ – νη θσδηθνί απηνί αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν κειάλη ή 

ηφλεξ, ζπγθεθξηκέλεο ρσξεηηθφηεηαο θαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ θαη 

αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε απηά. Η εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ζα θέξεη ηνπνζεηεκέλνπο θσδηθνχο 

αλαγλψξηζεο  ( barcode ) θαη πεξηγξαθή ζπκβαηφηεηαο ηχπνπ-κνληέινπ. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν Τκήκα ηεο πξνκήζεηαο, πξνζθεξζνχλ είδε δηαθνξεηηθνχ 

θαηαζθεπαζηή απφ απηφλ ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη, δειαδή ηζνδύλακα θαη 

ζπκβαηά, ηφηε απαηηείηαη,καδί κε φια ηα άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ νξίδνληαη 

ζηε δηαθήξπμε, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄75  ηνπ πξνζθέξνληνο 

φηη: 

 Εθόζνλ θάπνην από ηα πξνζθεξόκελα είδε απνδεηρηεί ειαηησκαηηθό, ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα κε 

λέν αξίζηεο πνηόηεηαο, θαη εάλ απνδεηρηνύλ ειαηησκαηηθά πεξηζζόηεξν από ην 20% ηεο πνζόηεηαο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνύ, ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα όιε ε πνζόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνύ 

κε λέα πξντόληα, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο. Τπρόλ «θξπκκέλα» 

ειαηηώκαηα ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαθή εθηύπσζε ή ηελ παληειή έιιεηςε εθηύπσζεο, 

αθνύ δηαπηζησζνύλ από ηελ Υπεξεζία, δεκηνπξγνύλ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε  

όιεο ηεο ινηπήο πνζόηεηαο, θαζώο θαη ησλ ειαηησκαηηθώλ πιηθώλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθώο.  

 Εθόζνλ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε θάπνην κεράλεκα ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο από ηε ρξήζε 

ηζνδύλακσλ ή ζπκβαηώλ ηόλεξ (γεγνλόο πνπ ζα πηζηνπνηεζεί από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία είηε 

από εμεηδηθεπκέλν θνξέα ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ), ν πξνζθέξσλ ζα αλαιάβεη είηε ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ κεραλήκαηνο είηε ηελ απνδεκίσζε ηεο ρξέσζεο ηνπ επηζθεπαζηή. 

 Η πνηόηεηα εθηύπσζεο, θαζώο θαη ν αξηζκόο εθηππώζεσλ ηνπ ηζνδύλακνπ πξντόληνο, ζπκθσλνύλ 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ γλήζηνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αξηζκόο 

εθηππώζεσλ κηθξόηεξνο θαηά 10% ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ζα αληηθαηαζηαζεί όιε ε ππό 

πξνκήζεηα πνζόηεηα ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο. 

 Τα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα: 

Σηηο εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα αλαγξάθεηαη α) ε ζπκβαηόηεηα ηύπνπ –κνληέινπ, θαη β) ε 

εκεξνκελία ιήμεο ή ελαιιαθηηθά, ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο. 
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Οη εζσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα είλαη αεξνζηεγείο. 

 Τα πξνζθεξόκελα είδε ζα έρνπλ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δέθα νρηώ (18) κήλεο κεηά 

ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Εθφζνλ δεηεζεί λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα γηα κειάληα ή ηφλεξ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ απφ ηελ 

αξκφδηα Επηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηφηε ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ηα 

πξνζθνκίζεη ,εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

Οη παξαπάλσ δειψζεηο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ σο φξνη ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. 

 

 

ΣΜΖΜΑ 3:  

 Πξνκήζεηα αλαιωζίκωλ γηα ηα θωηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ) (ηόλεξ 

θαη ηύκπαλα) 

 

πλνιηθόο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο: 8.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

(6.451,61 € + 1.548,39 € Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

Κ.Α.02.10.6613, 02.15.6613,02.30.6613  

 
ΠΗΝΑΚΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΧΝ ΠΟΟΣΖΣΧΝ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

1.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KONIKA 

MINOLTA BIZ HUB 250(TN 211 

BLACK)  

CPV : 30125120-8 

ΣΔΜΑΥΗΟ 2 

2.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KONIKA 

MINOLTA BIZ HUB C220 

(BLACK , TN216K)  

CPV : 30125120-8 

TEMAXIO 4 

3.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KONIKA 

MINOLTA BIZ HUB C220 

(MAGENTA, TN216M)  

CPV : 30125120-8 

ΣΔΜΑΥΗΟ 2 

4.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KONIKA 

MINOLTA BIZ HUB C220 

(YELLOW , TN216Y)  

CPV : 30125120-8 

ΣΔΜΑΥΗΟ 2 

5.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KONIKA 

MINOLTA BIZ HUB C220 

( CYAN, TN216C)  

CPV : 30125120-8 

 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 2 

 

6.  DRUM UNIT ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KONIKA 

MINOLTA BIZ HUB C220 

ΣΔΜΑΥΗΟ 2 
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(BLACK , DR311K)  

CPV : 22500000-5 
 

 

7.  DRUM UNIT ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KONIKA 

MINOLTA BIZ HUB C220 

(CYAN , DR311C)  

CPV : 22500000-5 

 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 1 

8.  DRUM UNIT ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KONIKA 

MINOLTA BIZ HUB C220 

(MAGENTA , DR311M)  

CPV : 22500000-5 
 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 1 

9.  DRUM UNIT ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KONIKA 

MINOLTA BIZ HUB C220 

(YELLOW , DR311Y)  

CPV : 22500000-5 
 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 1 

10.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KONIKA 

MINOLTA BIZ HUB C284e 

(BLACK, TN321K)  

CPV : 30125120-8 

ΣΔΜΑΥΗΟ 12 

11.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KONIKA 

MINOLTA BIZ HUB C284e 

(CYAN, TN321C)  

CPV : 30125120-8 

ΣΔΜΑΥΗΟ 5 

12.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KONIKA 

MINOLTA BIZ HUB C284e 

(MAGENTA, TN321M)  

CPV : 30125120-8 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 5 

13.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KONIKA 

MINOLTA BIZ HUB C284e 

 

(YELLOW, TN321Y)  

CPV : 30125120-8 

 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 5 

14.  DRUM UNTI ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KONIKA 

MINOLTA BIZ HUB C284e 

(BLACK, DR512K)  

CPV : 22500000-5 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 5 

15.  DRUM UNIT ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KONIKA 

MINOLTA BIZ HUB C284e 

(ΔΓΥΡΧΜO DRUM, DR512, Y,M,C)  

CPV : 22500000-5 
 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 

(ΔΣ ΣΧΝ 3, 

Y,M,C) 

3 

16.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KONIKA 

MINOLTA BIZ HUB 224e 

(BLACK, TN322)  

CPV : 30125120-8 

ΣΔΜΑΥΗΟ 5 
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17.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ  TOSHIBA 

Estudio 170F 

(T170F) 

CPV : 30125120-8 

ΣΔΜΑΥΗΟ 2 

18.  DRUM UNIT ΓΗΑ TOSHIBA Estudio 

170F 

(OD170F) 

CPV : 22500000-5 

 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 1 

19.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣΣ/ΠΗΚΟΤ PANASONIC 

WORK IO 8016(DP 8016P)  

CPV : 30125120-8 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 1 

20.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KYOCERA  KM 

2035 (TK 410 BLACK) 

CPV : 30125120-8 

TEMAXIO 1 

21.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KYOCERA 

TASKALFA 2551ci  

(TK  TK-8325K -BLACK) 

CPV : 30125120-8 
 

 

TEMAXIO 5 

22.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KYOCERA 

TASKALFA 2551ci  

(TK 8325C -CYAN) 

CPV : 30125120-8 
 

 

TEMAXIO 3 

23.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KYOCERA 

TASKALFA 2551ci  

(TK 8325M -MAGENTA) 

CPV : 30125120-8 
 

 

TEMAXIO 3 

24.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ    KYOCERA 

TASKALFA 2551ci  

(TK 8325Y -YELLOW)  

CPV : 30125120-8 
 

 

TEMAXIO 3 

25.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ  INFOTEC IS 

2265  

(DT50BLK00) 

CPV : 30125120-8 

ΣΔΜΑΥΗΟ 3 

26.  ΓΡΑΦ. ΦΧΣ/ΠΗΚΟΤ   SHARP AR-5316E 

(AR 016T) 

ΣΔΜΑΥΗΟ 1 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ 1 
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Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε  γηα ην ζπγθεθξηκέλν Τκήκα ηεο πξνκήζεηαο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηλνύξηα θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε (ζα πξέπεη λα κελ έρνπλ θζνξέο ή αιινηψζεηο). Θα είλαη 

γλήζηα (original),  αληίζηνηρα κε ηνπο ηχπνπο ησλ Φσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ. Οπνηαδήπνηε 

πξνζθνξά αλαθέξεηαη ζε  ζπκβαηά ή ηζνδύλακα πξνϊόληα ηξίηωλ θαηαζθεπαζηώλ, γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ΣΜΖΜΑ ηεο πξνκήζεηαο,   ζα ζεωξείηαη απαξάδεθηε θαη ζα απνξξίπηεηαη. 

    Παξαθαινχκε λα δψζεηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο θσδηθνχο (φπνπ απηνί ππάξρνπλ) ησλ πξντφλησλ 

– νη θσδηθνί απηνί αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ζπγθεθξηκέλεο ρσξεηηθφηεηαο θαη νη 

πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ θαη αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε απηά. Η 

εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ζα θέξεη ηνπνζεηεκέλνπο θσδηθνχο αλαγλψξηζεο( barcode ) θαη πεξηγξαθή 

ζπκβαηφηεηαο ηχπνπ-κνληέινπ. 
Τα  πξνζθεξφκελα είδε ζα έρνπλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δέθα νρηψ (18) κήλεο 

κεηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

 

ΣΜΖΜΑ 4:  

Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπώλ πιηθώλ γξαθείνπ  

πλνιηθόο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο: 12.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

(9.677,42 € + 2.322,58 € Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

Κ.Α. 02.10.6612  
ΠΗΝΑΚΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΧΝ ΠΟΟΣΖΣΧΝ 

 

  

ΔΗΓΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

 

1.  DVD R  ΑΠΛΑ ΔΓΓΡΑΦΖ 

CPV : 30234400-2 

ΠΑΚΔΣΟ ΣΧΝ 50 4 

2.  CD R  ΑΠΛΑ ΔΓΓΡΑΦΖ 

CPV :30234300-1 

 

ΠΑΚΔΣΟ ΣΧΝ 50 4 

3.  ΥΑΡΣΗΝΔ ΘΖΚΔ CD-DVD ΜΔ 

“ΠΑΡΑΘΤΡΟ”, ΛΔΤΚΟ ΥΡΧΜΑ 

CPV : 30199230-1 

TEMAXIA 400 

4.  ΦΑΚΔΛΟ CD-DVD ΜΔ ΦΤΑΛΗΓΔ 

CPV : 30199230-1 

ΣΔΜΑΥΗΑ 40 

5.  ΦΑΚΔΛΟΗ Α4 ΥΑΡΣΟΝΔΝΗΟΗ  ΜΔ 

ΠΣΔΡΤΓΗΑ 

CPV: 30192700-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 1000 

6.  ΦΑΚΔΛΟΗ Α4,ΠΛΑΣΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟΗ, 

ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ, ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 

CPV: 30192700-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 1500 

7.  ΝΣΟΗΔ ΠΛΑΣΗΚΟ -Α4, ΜΔ 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΔΛΑΜΑ-  ΓΗΑΦΑΝΖ 

ΠΡΟΟΦΖ - ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 

CPV:22800000-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 1500 

8.  ΦΑΚΔΛΟΗ ΜΔ ΚΟΡΓΟΝΗΑ- ΜΠΛΔ -  

ΑΠΟ ΚΛΖΡΟ ΥΑΡΣΟΝΗ, ΜΔ ΡΑΥΖ & 

ΚΟΡΓΟΝΗΑ –ΓΗΑΣΑΖ: 30*40*8 

CPV:22800000-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 350 

9.  ΦΑΚΔΛΟΗ ΜΔ ΚΟΡΓΟΝΗΑ- ΜΠΛΔ -  

ΑΠΟ ΚΛΖΡΟ ΥΑΡΣΟΝΗ, ΜΔ ΡΑΥΖ & 

ΚΟΡΓΟΝΗΑ –ΓΗΑΣΑΖ: 27*37*8 

CPV:22800000-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 150 

10.  ΚΛΑΔΡ ΠΛΑΣΗΚΟ Α4,  8*32 

(ΜΔΓΑΛΟ)-ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 

ΣΔΜΑΥΗΑ 500 
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CPV:22800000-8 

11.  ΚΛΑΔΡ ΠΛΑΣΗΚΟ Α4,  4*32 

(ΜΔΑΗΟ)- ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 

CPV:22800000-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 150 

12.  ΚΛΑΔΡ ΠΛΑΣΗΚΟ ,  8*20  

CPV:22800000-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 20 

13.  ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ ΠΛΑΣΗΚΔ ΓΗΑ 

ΔΓΓΡΑΦΑ Α4,   ΣΤΠΟΤ “Π” 

CPV:22853000-4 

ΣΔΜΑΥΗΑ 

(ΤΚ. ΣΧΝ 100 

ΣΔΜ.) 

100 

14.  FILE BOX ΥΑΡΣΟΝΗ - ΑΝΟΗΥΣΟΤ 

ΣΤΠΟΤ Α4, 8*32 (ΜΔΓΑΛΟ) – 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 

CPV:30199500-5 

ΣΔΜΑΥΗΑ 100 

15.  BOX ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΑΣΗΚΟ, 

ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ,  4*32(ΜΔΑΗΟ) - 

ΜΠΟΡΝΣΧ & ΜΑΤΡΟ 

CPV:30199500-5 

ΣΔΜΑΥΗΑ 200 

16.  BOX ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΑΣΗΚΟ, 

ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ,  8*32 (ΜΔΓΑΛΟ) - 

ΜΠΟΡΝΣΧ & ΜΑΤΡΟ 

CPV:30199500-5 

ΣΔΜΑΥΗΑ 400 

17.  ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ ΑΝΔΞΗΣΖΛΟΗ - 

ΥΟΝΓΡΖ ΜΤΣΖ - ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 

CPV:30192124-6 

ΣΔΜΑΥΗΑ 50 

18.  ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ ΑΝΔΞΗΣΖΛΟΗ - ΛΔΠΣΖ 

ΜΤΣΖ - ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 

CPV:30192124-6 

ΣΔΜΑΥΗΑ 50 

19.  ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΔΣΡ. 

ΜΤΣΖ , ΦΧΦΟΡΟΤΥΟΗ – ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΥΡΧΜΑΣΑ 

CPV:30192124-6 

ΣΔΜΑΥΗΑ 200 

20.  ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ  ΓΗΑ ΑΠΡΟΠΗΝΑΚΑ  - 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 

CPV:30192124-6 

ΣΔΜΑΥΗΑ 50 

21.  ΑΠΟΤΡΡΑΠΣΗΚΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ – 

ΛΑΒΖ ΣΤΠΟΤ «ΣΑΝΑΛΗΑ»  

CPV:30197321-2 

ΣΔΜΑΥΗΑ 15 

22.  ΑΠΟΤΡΡΑΠΣΗΚΟ ΜΗΚΡΟΎ 

ΜΔΓΔΘΟΤ – ΣΤΠΟΤ  "ΚΑΒΟΤΡΑΚΗ" 

CPV:30197321-2 

ΣΔΜΑΥΗΑ 10 

23.  ΤΡΡΑΠΣΗΚΟ  (ΤΚΔΤΖ) Νν 64    

ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΤΜΠΑΓΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

CPV:30197320-5 

ΣΔΜΑΥΗΑ 30 

24.  ΤΡΡΑΠΣΗΚΟ  (ΤΚΔΤΖ) Νν 24/6    

ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΤΜΠΑΓΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

CPV:30197320-5 

ΣΔΜΑΥΗΑ 30 

25.  ΤΡΡΑΠΣΗΚΟ (ΤΚΔΤΖ) ΠΟΛΤ 

ΜΔΓΑΛΟ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ 

CPV:30197320-5 

ΣΔΜΑΥΗΑ 6 

26.  ΤΡΜΑΣΑ ΤΡΡΑΦΖ   Νν 64   

(ΤΚΔΤΑΗΑ   ΜΔ 1000 

ΤΡΜΑΣΑΚΗΑ) 

CPV:30197000-6 

ΣΔΜΑΥΗΑ 150 

27.  ΤΡΜΑΣΑ ΤΡΡΑΦΖ   Νν 24/6  

(ΤΚΔΤΑΗΑ   ΜΔ 1000 

ΣΔΜΑΥΗΑ 150 
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ΤΡΜΑΣΑΚΗΑ) 

CPV:30197000-6 

28.  ΤΡΜΑΣΑ ΤΡΡΑΦΖ   Νν 10 

(ΤΚΔΤΑΗΑ   ΜΔ 1000 

ΤΡΜΑΣΑΚΗΑ) 

CPV:30197000-6 

ΣΔΜΑΥΗΑ 25 

29.  ΤΝΓΔΣΖΡΔ  ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ  Ν3 

ΚΟΤΣΗ - ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ 100 

ΤΝΓΔΣΖΡΧΝ 

CPV:30197220-4 

ΣΔΜΑΥΗΑ 300 

30.  ΤΝΓΔΣΖΡΔ  ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ  Ν5 

ΚΟΤΣΗ - ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ 50 

ΤΝΓΔΣΖΡΧΝ 

CPV:30197220-4 

ΣΔΜΑΥΗΑ 200 

31.  ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ  Ν7 

ΚΟΤΣΗ - ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ 25 

ΤΝΓΔΣΖΡΧΝ 

CPV:30197220-4 

ΣΔΜΑΥΗΑ 50 

32.  ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ ΥΑΡΣΑΚΗΑ  

(POST IT) ΜΗΚΡΑ – ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΥΡΧΜΑΣΑ (ΠΑΚΔΣΑΚΗ ΣΧΝ 100 

ΑΤΣ/ΣΧΝ) 

CPV:30192800-9 

ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

200 

33.  ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ ΥΑΡΣΑΚΗΑ  

(POST IT) ΜΔΑΗΟ ΜΔΓΔΘΟ  – 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ (ΠΑΚΔΣΑΚΗ ΣΧΝ 

100 ΑΤΣ/ΣΧΝ) 

CPV:30192800-9 

ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

200 

34.  ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΉ ΑΣΕΔΝΣΑ           (50 

θύιιωλ) 

CPV:30199792-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

10 

35.  ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ – ΑΣΕΔΝΣΑ (ΜΔΓΔΘΟ 

ΠΔΡΗΠΟΤ Α5, ΚΛΖΡΟ ΔΞΧΦΤΛΛΟ)  

CPV:30199792-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

30 

36.  ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ, GEL ΜΔ 

ΛΑΣΗΥΔΝΗΑ ΛΑΒΖ, ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ, 

1,00mm , ΓΗΑΘΔΗΜΑ Δ 

ΜΠΛΔ,ΜΑΤΡΟ ΚΑΗ ΚΟΚΚΗΝΟ ΥΡΧΜΑ 

CPV:30192131-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

700 

37.  ΣΤΛΟ ΠΔΝΑ ΛΖΞΗΑΡΥΔΗΟΤ 

(ΣΤΠΟΤ ΡΟΛΔΡ) , 0,5mm, ΜΔ ΤΝΔΥΖ 

ΡΟΖ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟΤ ΜΔΛΑΝΗΟΤ ΚΑΗ 

ΤΣΖΜΑ ΠΗΡΑΛ, ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ 

ΑΦΑΛΔΗΑ, ΓΗΑΘΔΗΜΟ Δ ΜΠΛΔ 

ΚΑΗ ΜΑΤΡΟ ΥΡΧΜΑ 

CPV:30192131-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

10 

38.  ΜΟΛΤΒΗ ΞΤΛΗΝΟ ΣΤΠΟΤ ΖΒ 

CPV:30192130-1 

ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

100 

39.  ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΞΤΣΡΑ ΜΟΛΤΒΗΟΤ Δ 

ΠΛΑΣΗΚΖ ΘΖΚΖ ΜΔ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΛΔΠΗΓΑ 

CPV:30192133-2 

ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

30 

40.  ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΟΛΤΒΗ, 0,3 

CPV:30192131-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

5 

41.  ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΟΛΤΒΗ, 0,5 

CPV:30192131-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 5 

42.  ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΟΛΤΒΗ, 0,7 ΣΔΜΑΥΗΑ 5 
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CPV:30192131-8 

43.  ΜΤΣΔ ΓΗΑ  ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΟΛΤΒΗ, 0,3 

(ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ 100 ΜΤΣΔ) 

CPV:30192132-5 

ΣΔΜΑΥΗΑ 5 

44.  ΜΤΣΔ ΓΗΑ  ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΟΛΤΒΗ, 0,5 

(ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ 100 ΜΤΣΔ) 

CPV:30192132-5 

ΣΔΜΑΥΗΑ 5 

45.  ΜΤΣΔ ΓΗΑ  ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΟΛΤΒΗ, 0,7 

(ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ 100 ΜΤΣΔ) 

CPV:30192132-5 

ΣΔΜΑΥΗΑ 5 

46.  ΓΟΜΟΛΑΣΗΥΑ ΛΔΤΚΖ 

CPV:30192100-2 

ΣΔΜΑΥΗΑ 40 

47.  ΥΑΡΑΚΑ ΠΛΑΣΗΚΟ, 40 εθ. 

CPV:39292500-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 10 

48.  ΥΑΡΑΚΑ ΠΛΑΣΗΚΟ, 20 εθ. 

CPV:39292500-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 10 

49.  ΛΑΣΗΥΑ ΥΟΝΣΡΑ Ν.10, Δ 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΑΚΟΤΛΑΚΗ ΣΟΤ 1 KG. 

CPV:30197210-1 

ΣΔΜΑΥΗΑ 10 

50.  ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΟ ΠΟΝΣΗΚΗ 

CPV:30192160-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 300 

51.  ΤΓΡΟ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΟ – ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ 

ΠΑΚΔΣΟ 

CPV:30192160-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 100 

52.  ΒΑΖ ΓΗΑ ΦΡΑΓΗΓΔ (4ΘΔΗΑ & 

6ΘΔΗΑ) –ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

CPV:30192111-2 

ΣΔΜΑΥΗΑ 10 

53.  ΣΑΜΠΟΝ ΦΡΑΓΗΓΧΝ Νν.3(ΜΔΑΗΟ) 

CPV:30192111-2 

ΣΔΜΑΥΗΑ 40 

54.  ΣΑΜΠΟΝ ΦΡΑΓΗΓΧΝ Νν.1(ΜΔΓΑΛΟ) 

CPV:30192111-2 

ΣΔΜΑΥΗΑ 15 

55.  ΜΔΛΑΝΗ ΓΗΑ ΦΡΑΓΗΓΔ, ΜΠΛΔ, 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΠΔΡΗΠΟΤ ΣΧΝ 30ml 

CPV:30192110-5 

ΣΔΜΑΥΗΑ 100 

56.  ΦΑΛΗΓΗ, ΠΔΡΗΠΟΤ 15cm(+-2cm), ΜΔ 

ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ 

CPV:39241200-5 

ΣΔΜΑΥΗΑ 15 

57.  ΦΑΛΗΓΗ, ΠΔΡΗΠΟΤ 25cm(+-2cm), ΜΔ 

ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ 

CPV:39241200-5 

ΣΔΜΑΥΗΑ 10 

58.  ΚΤΒΟ ΖΜΔΗΧΔΧΝ, 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 400 ΦΤΛΛΧΝ, 

ΓΗΑΣΑΔΧΝ 9*9cm -ΛΔΤΚΟ 

CPV:30199000-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 100 

59.  ΠΛΑΣΗΚΖ ΓΗΑΦΑΝΖ ΘΖΚΖ ΓΗΑ 

ΚΤΒΟ ΖΜΔΗΧΔΧΝ ΓΗΑΣΑΖ 

9*9cm 

CPV:22853000-4 

ΣΔΜΑΥΗΑ 30 

60.  ΡΟΛΟ ΠΔΡΗΣΤΛΗΓΜΑΣΟ , ΜΠΔΕ 

ΥΑΡΣΗ ΥΟΝΣΡΟ (100-180γξ.) ,20κ * 

1,20κ. πιάηνο. 

CPV:30199000-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 2 

61.  ΒΑΖ ΠΛΑΣΗΚΖ ΓΗΑ 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΖ ΣΑΗΝΗΑ (ΔΛΟΣΔΨΠ) 

CPV:30192700-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 15 

62.  ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΖ ΣΑΗΝΗΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 

(ΔΛΟΣΔΨΠ) 

ΣΔΜΑΥΗΑ 200 
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CPV:44424200-0 

63.  ΚΟΠΗΓΗ, ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ, ΜΔΑΗΟ 

ΜΔΓΔΘΟ  

CPV:30192700-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 30 

64.  ΑΡΗΘΜΟΜΖΥΑΝΖ, ΖΛΗΑΚΟ + 

ΜΠΑΣΑΡΗΑ, ΜΔΑΗΟ ΜΔΓΔΘΟ 

(ΠΔΡΗΠΟΤ 15*10cm) 

CPV:30140000-2 

ΣΔΜΑΥΗΑ 20 

65.  ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟΗ ΠΟΛΤΥΡΧΜΟΗ 

ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΔ (ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟ 100 ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ Δ 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟ 5 ΥΡΧΜΑΣΑ)  

CPV:30199000-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 50 

66.  ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΔ Α4, ΓΗΑ ΚΛΑΔΡ, 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ 10 ΣΔΜ. , ΔΗΣΔ ΜΔ 

ΑΡΗΘΜΖΖ Ή ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ Ή 

ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΑ 

CPV:30199000-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 30 

67.  ΠΛΑΣΗΚΑ ΡΑΦΑΚΗΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ a4, 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΘΔΣΖ 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ, ΔΗΣΔ ΓΗΑΦΑΝΑ Ζ 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 

CPV:30199500-5 

ΣΔΜΑΥΗΑ 40 

68.  ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΔΣΟΤ  

CPV:22817000-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 100 

69.  ΒΑΖ ΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ – ΠΛΑΣΗΚΖ,ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΥΡΧΜΑΣΑ 

CPV:30193600-4 

ΣΔΜΑΥΗΑ 20 

70.  ΓΗΑΚΟΡΔΤΣΖ 15-20 ΦΤΛΛΧΝ, 

ΣΗΒΑΡΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ, ΜΔ 

ΔΠΗΛΟΓΔΑ ΜΔΓΔΘΟΤ ΓΗΑΣΡΖΖ 

CPV:30192700-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 20 

71.  ΓΗΑΚΟΡΔΤΣΖ 50-70 ΦΤΛΛΧΝ, 

ΣΗΒΑΡΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ, ΜΔ 

ΔΠΗΛΟΓΔΑ ΜΔΓΔΘΟΤ ΓΗΑΣΡΖΖ 

CPV:30192700-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 10 

72.  ΓΗΑΦΑΝΔ ΔΣΗΚΔΣΔ 

ΠΛΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ. Α4, ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΣΧΝ 100 ΣΔΜΑΥΗΧΝ 

CPV:30192700-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 2 

73.  ΓΗΑΦΑΝΔ ΔΣΗΚΔΣΔ 

ΠΛΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ. Α3, ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΣΧΝ 100 ΣΔΜΑΥΗΧΝ 

CPV:30192700-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 2 

74.  ΣΔΣΡΑΓΗΑ ΠΗΡΑΛ (2 ΘΔΜΑΣΧΝ) 

CPV:30199000-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 10 

75.  ΣΔΣΡΑΓΗΑ ΜΠΛΔ 50 ΦΤΛΛΑ 

CPV:30199000-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 70 

76.  ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ  ΓΗΑ 

ΔΓΓΡΑΦΑ Α5 ΜΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ 

ΚΛΔΗΗΜΟ 

CPV:30199000-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 1000 

77.  ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ  ΓΗΑ 

ΔΓΓΡΑΦΑ Α4 ΜΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ 

ΚΛΔΗΗΜΟ 

CPV:30199000-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 1000 

78.  ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ  ΓΗΑ ΣΔΜΑΥΗΑ 300 
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ΔΓΓΡΑΦΑ Α3 ΜΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ 

ΚΛΔΗΗΜΟ 

CPV:30199000-0 

79.  ΚΛΗΦΑΚΗΑ (BINDER CLIPS) , 

ΜΔΓΑΛΑ, >41 mm  

CPV:30197110-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 50 

80.  ΚΛΗΦΑΚΗΑ (BINDER CLIPS) , ΜΔΑΗΑ- 

25- 33mm,  ΠΑΚΔΣΟ ΣΧΝ 12 ΣΜΥ. 
CPV:30197110-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 

(ΠΑΚΔΣΟ ΣΧΝ 12 

ΣΜΥ) 

20 

81.  ΚΛΗΦΑΚΗΑ (BINDER CLIPS) , ΜΗΚΡΑ-

19- 22mm,  ΠΑΚΔΣΟ ΣΧΝ 12 ΣΜΥ. 
CPV:30197110-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 

(ΠΑΚΔΣΟ ΣΧΝ 12 

ΣΜΥ) 

20 

82.  ΛΑΣΗΥΑΚΗΑ ΛΔΠΣΑ – ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΣΧΝ 100 ΣΔΜ.) 

CPV:30192700-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 10 

83.  ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΖ ΣΑΗΝΗΑ 

ΠΔΡΗΣΤΛΛΗΓΜΑΣΟ (ΓΗΑ 

ΠΑΚΔΣΑΡΗΜΑ-ΦΑΡΓΗΑ 

CPV:30192800-9 

ΣΔΜΑΥΗΑ 30 

84.  ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΔΚΣΤΠΧΗΜΔ 

ΔΣΗΚΔΣΔ Δ ΥΑΡΣΗ Α4 

ΓΗΑΣΑΖ ΔΣΗΚΔΣΑ: 70*29,7mm – 30 

ΔΣΗΚΔΣΔ/ΦΤΛΛΟ 

ΠΑΚΔΣΟ ΣΧΝ 100 ΦΤΛΛΧΝ 

CPV:30192800-9 

ΣΔΜΑΥΗΑ 7 

85.  ΥΑΡΣΟΝΗΑ ΚΑΝΟΝ, ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΥΡΧΜΑΣΑ, 50*70cm  

CPV:30199000-0 

ΣΔΜΑΥΗΑ 40 

86.  ΚΟΛΛΑ STICK – 10γξ. 

CPV:30192700-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 60 

87.  ΚΟΛΛΑ ΡΔΤΣΖ Δ ΧΛΖΝΑΡΗΟ 35 

γξ. 

CPV:30192700-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 10 

88.  ΞΤΛΟΜΠΟΓΗΔ, ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ 24 

ΣΜΥ, ΓΗΑΓΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 

ΣΔΜΑΥΗΑ 15 

89.  ΚΟΛΛΔ ΑΝΑΦΟΡΑ, 

ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΖΜΔΝΔ 

(ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ) 

CPV:30192700-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 2000 

90.  ΔΛΗΓΔ ΚΑΡΜΠΟΝ , ΜΠΛΔ Α4 

ΠΑΚΔΣΟ ΣΧΝ 100 

CPV:30192700-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 1 

91.  ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ   Α4, 

ΒΗΒΛΗΟΓΔΣΖΜΔΝΟ  

CPV:30192700-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ  3 

92.  ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ  100ΦΤΛΛΧΝ 

CPV:22800000-8  

ΣΔΜΑΥΗΑ  4 

93.  ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ  200ΦΤΛΛΧΝ 

CPV:22800000-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ  4 

94.  ΜΠΛΟΚ – ΣΤΠΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ- 

ΓΗΑΣΑΖ Α4 – 50 ΦΤΛΛΑ – ΡΗΓΔ, 

GLOSSY ΔΞΧΦΤΛΛΟ 

CPV:22800000-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 50 

95.  ΜΠΛΟΚ – ΣΤΠΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ-  

ΓΗΑΣΑΖ Β5 – 50 ΦΤΛΛΑ – ΡΗΓΔ, 

GLOSSY ΔΞΧΦΤΛΛΟ 

CPV:22800000-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 50 





[16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εθφζνλ δεηεζεί λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα γηα κέξνο ησλ αλσηέξσ εηδψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Επηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηφηε νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ 

λα ηα πξνζθνκίζνπλ ,εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

 

Οη παξαγγειίεο θαη ν ηφπνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ θαη ησλ ηεζζάξσλ Τκεκάησλ ηεο πξνκήζεηαο, 

ζα δίλνληαη απνθιεηζηηθά κε έγγξαθε εληνιή ηνπ Γξ. Πξνκεζεηψλ, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο 

αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ. Ο πξνκεζεπηήο  είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο 

εληνιέο ζην αθέξαην, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Η κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ γίλεηαη κε 

απνθιεηζηηθή επζχλε θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο  δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη 

αδπλακία έγθαηξεο παξάδνζεο επηθαινχκελνο ηπρφλ δπζρέξεηα εμεχξεζεο ζηελ αγνξά ηνπ είδνπο απηνχ. 

Ο Δήκνο Νάνπζαο δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε ππνρξεσκέλνο λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ 

πνζνηήησλ ησλ εηδψλ. Οη πνζφηεηεο δχλαηαη λα απμεζνχλ ή λα κεησζνχλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη γίλεη ππέξβαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ηεο 

πξνκήζεηαο. Σε θάζε πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δειψλεη πσο είλαη 

ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζην αθέξαην ζηηο ζρεηηθέο παξαγγειίεο ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο. 

Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Επηηξνπή Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Δήκνπ, φπσο θάζε θνξά απηή ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016,    κε 

ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ δειηίνπ απνζηνιήο – ηηκνινγίνπ. Ο πξνκεζεπηήο  νθείιεη λα ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ην Γξ. Πξνκεζεηψλ, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο κέξεο πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζην 

Δήκν, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο αξκφδηαο Επηηξνπήο Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ. 

 

 

 

 

 

96.  ΠΑΗΓΗΚΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣAΚΗΑ,  

GLITTER ΜΔ ΓΗΑΦΟΡΟΤ ΖΡΧΔ 

ΑΠΟ KINOYMENA Ζ ΑΛΛΑ ΠΑΗΓΗΚΑ  

ΥΔΓΗΑ, ΜΗΚΡΟ ΜΔΓΔΘΟ (1-2 εθ.) 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ 10 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΧΝ 

CPV:22459100-3 

ΣΔΜΑΥΗΑ 50 

97.  ΥΑΡΣΗΝΟ ΡΟΛΟ ΑΡΗΘΜΟΜΖΥΑΝΖ-

ΛΔΤΚΟ (ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΠΔΡΗΠΟΤ 6εθ.) 

CPV:30145100-8 

ΣΔΜΑΥΗΑ 10 

98.  ΡΟΛΟ ΓΗΑΦΑΝΟ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ ΓΗΑ 

ΠΛΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ(ΓΔΗΜΟ) 

ΒΗΒΛΗΧΝ, ΓΗΑΣΑΖ: 10κ  ΜΖΚΟ - 

ΠΛΑΣΟ ΠΔΡΗΠΟΤ 45εθ. 

CPV:44176000-4 

ΣΔΜΑΥΗΑ 2 

99.  ΤΚΔΤΖ ΠΛΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ 

ΜΔΓΔΘΟ: A3 

ΜΔ 2 ΘΔΡΜΑΗΝΟΜΔΝΟΤ 

ΚΗΛΤΝΓΡΟΤ 

ΤΜΒΑΣΟ ΠΑΥΟ ΦYΛΛΧΝ:80-125 

mic 

CPV:30197000-6 

ΣΔΜΑΥΗΑ 1 

100.  ΓΗΦΤΛΛΑ ΠΛΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ 

 Gloss A3 , ΠΑΥΟ: 80 mic 

CPV:44176000-4 

 

 

ΣΔΜΑΥΗΑ 

(ΤΚ. ΣΧΝ 100 

ΣΜΥ.) 

2 

πληάρζεθε 

 

Λαπαβίηζαο Γηώξγνο                Βαηαληδή Αζελά 

 

  

 

  

Γξ. Πξνκεζεηώλ                              Γξ. Πξνκεζεηώλ 

ΓΔ Πξνζωπηθό Ζ/Τ                        ΠΔ Οηθνλνκηθνύ - Λνγηζηηθνύ  

Θεωξήζεθε 

 

 

 

 

Νίθαο Βαζίιεηνο 

Πξνϊζηάκελνο Οηθ. Σκήκαηνο 

ΠΔ Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ 

 





 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

ΣΜΖΜΑ 1: 

 Προμήθεια διαθόρφν  θφηοανηιγραθικών  ταρηιών 
 

 
ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ 

ΓΗΑ ΤΝΑΦΖ ΔΗΓΖ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΗ ΣΤΥΟΝ 
ΕΖΣΖΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ ΠΡΟΦΔΡΩ ΔΚΠΣΩΖ 
…………………………………………………………% 
( ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ & ΟΛΟΓΡΑΦΩ) ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΩΝ ΛΗΑΝΗΚΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΟΤ. 

 
 
 

(σπογραθή σπουηθίοσ – ζθραγίδα) 
 

  
ΔΗΓΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
 

ΣΗΜΖ/ΜΟΝ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

1.  ΥΑΡΣΗ Α3 ΛΔΤΚΟ 
80gr/m2        
CPV :30197643-5 
 

ΚΟΤΣΗ 
 5 ΓΔΜΗΓΩΝ 
(1 ΓΔΜΗΓΑ = 
500 ΦΤΛΛΑ) 

20   

2.  ΥΑΡΣΗ Α4 ΔΓΥΡΩΜΟ 
(ΜΟΝΟΥΡΩΜΟ-
ΚΗΣΡΗΝΟ)   80gr/m2 
CPV : 30197643-5 

ΚΟΤΣΗ 
 5 ΓΔΜΗΓΩΝ  
(1 ΓΔΜΗΓΑ = 
500 ΦΤΛΛΑ) 

1   

3.  ΥΑΡΣΗ Α4 ΛΔΤΚΟ   
80gr/m2 
CPV : 30197643-5 
        

ΚΟΤΣΗ 
 5 ΓΔΜΗΓΩΝ 
 (1 ΓΔΜΗΓΑ = 
500 ΦΤΛΛΑ) 

400   

4.  ΥΑΡΣΗ Α4 ΜΠΔΕ  
80gr/m2 
CPV :30197643-5  

ΣΔΜΑΥΗΟ – 
ΓΔΜΗΓΑ 500 
ΦΤΛΛΩΝ 

4   

5.  ΥΑΡΣΟΝΗ Α4, ΜΠΔΕ,  
160 gr/m2 
CPV :30197643-5 

ΣΔΜΑΥΗΟ- 
ΓΔΜΗΓΑ ΣΩΝ 
250 ΦΤΛΛΩΝ 

15   

6.  ΥΑΡΣΗ Α3 ,ΛΔΤΚΟ 
ILLUSTRATION, 
 250 gr/m2 
CPV :30197643-5 

ΣΔΜΑΥΗΟ-
ΓΔΜΗΓΑ ΣΩΝ 
100 ΦΤΛΛΩΝ 

10   

7.  ΥΑΡΣΗ Α3 ,ΛΔΤΚΟ 
ILLUSTRATION, 
 115 gr/m2 
CPV :30197643-5 

ΣΔΜΑΥΗΟ-
ΓΔΜΗΓΑ ΣΩΝ 
100 ΦΤΛΛΩΝ 

50   

 
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. 

 

 
Φ.Π.Α. 24% 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (ολογράθφς) (Αριθμηηικώς) 





 
1 

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΣΜΗΜΑ 2:  

Ππομήθεια αναλωσίμων εκτςπωτών και υαξ (μελάνια-μελανοταινίερ-

τόνεπ-τύμπανα , inkjet & laser) 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΕΜΑΧΙΟ  

ΑΝΕΤ ΦΠΑ   

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΕΤ 

ΦΠΑ 

Γ= ΓΝΗΙΟ 

=ΤΜΒΑΣΟ 

1.  TONER LEXMARK E260D 
(260Α11Ε BLACK)  
CPV :30125110-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 
 

5    

2.  LEXMARK 
PHOTOCONDUCTOR  
E260D 
(260X22G)  
CPV : 22500000-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 

 

1    

3.  TONER LEXMARK 
MS310DN 
(502H (HIGH CAPACITY)-
BLACK)  
CPV :30125110-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 

 

60    

4.  LEXMARK 
PHOTOCONDUCTOR  ΓΙΑ  
MS310 DN 
(50F0Z00 ή αλλιϊσ 500Ζ) 
CPV : 22500000-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 

 

20    

5.  TONER CANON MF4550 
(CARTRIDGE CANON 728 – 
2100 pages)  
CPV :30125110-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 

 

25    

6.  TONER HP LJ 1300  
(OEMQ2613X  - 13 X 
BLACK-4000pages)  
CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 2    

7.  TONER HP LJ 1020  
(12 Α  BLACK)  
CPV : 30125110-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 5    

8.  TONER HP 1102 ( 85A 
BLACK)  
CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 15    

9.  TONER  HP LJ 1005  
(35 A  BLACK)  
CPV : 30125110-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 5    

10.   TONER  SAMSUNG SCX 
4623F (  1052 L BLACK)  
CPV : 30125110-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 1    





 
2 

11.  
TONER  SAMSUNG SCX 
4728F (  D103L BLACK)  
CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 6    

12.  
TONER  SAMSUNG SCX 
4650  
(MLT D117S BLACK)  
CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 2    

13.  
TONER  SAMSUNG SL-
M2675FN – M2875FD 
(MLT D116 BLACK)  
CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 20    

14.  
TONER  EPSON ACU LASER 
M1200 (S050520 Black)  
CPV : 30125110-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ   2    

15.  TONER EPSON EPL 6200 
(S 050167 BLACK)  
CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 

 

 

12    

16.  DRUM UNIT(Photo 
conductor) EPSON 
EPL6200  
(C13S051099)  
CPV : 22500000-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 5    

17.  
* TONER KYOCERA FS-
6970DN (TK-450 Black 
1T02J50EU0 )  
CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 3    

*Γ 

18.  ΜΕΛ . ΕΚΣΤΠΩΣΗ 
(CARTRIDGE)   EPSON 
STYLUS PHOTO 1500W 
(CT13T07914010 – BLACK) 
CPV : 30192113-6 

TEMAXIO 4    

19.  ΜΕΛ . ΕΚΣΤΠΩΣΗ 
(CARTRIDGE)   EPSON 
STYLUS PHOTO 1500W 
(CT13T07924010 – CYAN) 
CPV : 30192113-6 
 

TEMAXIO 3    

20.  ΜΕΛ . ΕΚΣΤΠΩΣΗ 
(CARTRIDGE)   EPSON 
STYLUS PHOTO 1500W 
(CT13T07954010 – LIGHT 
CYAN) 
CPV : 30192113-6 

TEMAXIO 3 

 

   

21.  ΜΕΛ . ΕΚΣΤΠΩΣΗ 
(CARTRIDGE)   EPSON 
STYLUS PHOTO 1500W 
(CT13T07964010 – LIGHT 
MAGENTA) 
CPV : 30192113-6 

TEMAXIO 3    

22.  ΜΕΛ . ΕΚΣΤΠΩΣΗ 
(CARTRIDGE)   EPSON 
STYLUS PHOTO 1500W 

ΣΕΜΑΧΙΟ 3    





 
3 

(CT13T07934010 –
MAGENTA) 
CPV : 30192113-6 

 

23.  ΜΕΛ . ΕΚΣΤΠΩΣΗ 
(CARTRIDGE)   EPSON 
STYLUS PHOTO 1500W 
(CT13T07944010 –
YELLOW) 
CPV : 30192113-6 

ΣΕΜΑΧΙΟ 

 

3    

24.  ΜΕΛΑΝΙ  FAX   
PANASONIC KX-MB771 
(KX FAT92 BLACK)  
CPV : 30192320-0 

ΣΕΜΑΧΙΟ 

 

9    

25.  DRUM UNIT ΓΙΑ FAX   
PANASONIC KX-MB771 
(KX FAD93)  
CPV : 22500000-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 

 

3    

26.  ΜΕΛΑΝΙ  FAX   
PANASONIC KX-FP 205 
(KX FA52X BLACK)  
CPV : 30192320-0 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

ΣΩΝ 2 

ΣΕΜΑΧΙΩΝ 

5    

27.  ΜΕΛΑΝΙ  FAX    PHILIPS  
Thermal Transfer Magic  
Primo 5 PPF-631 
CPV : 30192320- 

 

ΣΕΜΑΧΙΟ 

 

 

2    

28.  ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ(INK 
RIBBON CASSETTE) ΓΙΑ 
ΡΟΛΟΪ ΠΑΡΟΤΙΩΝ – 
AMANO EX 3000N 
(2559RD)  
CPV : 30192320-0 

TEMAXIO 2    

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΕΤ Φ.Π.Α.  

ΦΠΑ  24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (ολογράφωσ) 

 

(Αριθμητικϊσ) 

 

ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΕΙΔΗ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΧΟΝ ΖΗΣΗΘΟΤΝ 
ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΠΡΟΦΕΡΩ ΕΚΠΣΩΗ …………………………………………………………% 
( ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ & ΟΛΟΓΡΑΦΩ) ΕΠΙ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΟΤ. 
 

(υπογραφή υποψηφίου – ςφραγίδα) 

 

 





 
 

 
1 

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΜΗΜΑ 3:  

 Προμήθεια αναλωσίμων για τα υωτοαντιγραυικά μηχανήματα 

του Δήμου) (τόνερ και τύμπανα) 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ/ΜΟΝ 
ΑΝΕΤ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ ΑΝΕΤ 
ΦΠΑ 

1.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA BIZ 
HUB 250(TN 211 BLACK)  
CPV : 30125120-8 

ΣΕΜΑΧΙΟ 2   

2.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA BIZ 
HUB C220 
(BLACK , TN216K)  
CPV : 30125120-8 

TEMAXIO 4   

3.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA BIZ 
HUB C220 
(MAGENTA, TN216M)  
CPV : 30125120-8 

ΣΕΜΑΧΙΟ 2   

4.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA BIZ 
HUB C220 
(YELLOW , TN216Y)  
CPV : 30125120-8 

ΣΕΜΑΧΙΟ 2   

5.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA BIZ 
HUB C220 
( CYAN, TN216C)  
CPV : 30125120-8 

ΣΕΜΑΧΙΟ 2 
 

  

6.  DRUM UNIT ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA BIZ 
HUB C220 
(BLACK , DR311K)  
CPV : 22500000-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 2   

7.  DRUM UNIT ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA BIZ 
HUB C220 
(CYAN , DR311C)  
CPV : 22500000-5 
 

ΣΕΜΑΧΙΟ 1   

8.  DRUM UNIT ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA BIZ 
HUB C220 
(MAGENTA , DR311M)  
CPV : 22500000-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 1   

9.  DRUM UNIT ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA BIZ 
HUB C220 
(YELLOW , DR311Y)  
CPV : 22500000-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 1   
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10.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA BIZ 
HUB C284e 
(BLACK, TN321K)  
CPV : 30125120-8 

ΣΕΜΑΧΙΟ 12   

11.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA BIZ 
HUB C284e 
(CYAN, TN321C)  
CPV : 30125120-8 

ΣΕΜΑΧΙΟ 5   

12.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA BIZ 
HUB C284e 
(MAGENTA, TN321M)  
CPV : 30125120-8 

ΣΕΜΑΧΙΟ 5   

13.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA BIZ 
HUB C284e 
(YELLOW, TN321Y)  
CPV : 30125120-8 

ΣΕΜΑΧΙΟ 5   

14.  DRUM UNTI ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA BIZ 
HUB C284e 
(BLACK, DR512K)  
CPV : 22500000-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 5   

15.  DRUM UNIT ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA BIZ 
HUB C284e 
(ΕΓΧΡΩΜO DRUM, DR512, 
Y,M,C)  
CPV : 22500000-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 
(ΕΣ ΣΩΝ 3, 
Y,M,C) 

3   

16.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA BIZ 
HUB 224e 
(BLACK, TN322)  
CPV : 30125120-8 

ΣΕΜΑΧΙΟ 5   

17.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ  
TOSHIBA Estudio 170F 
(T170F) 
CPV : 30125120-8 

ΣΕΜΑΧΙΟ 2   

18.  DRUM UNIT ΓΙΑ TOSHIBA 
Estudio 170F 
(OD170F) 
CPV : 22500000-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 1   

19.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣΣ/ΠΙΚΟΤ 
PANASONIC WORK IO 
8016(DP 8016P)  
CPV : 30125120-8 

ΣΕΜΑΧΙΟ 1   

20.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KYOCERA  KM 2035 (TK 
410 BLACK) 
CPV : 30125120-8 

TEMAXIO 1   

21.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KYOCERA TASKALFA 
2551ci  
(TK  TK-8325K -BLACK) 

TEMAXIO 5   
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ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ 
ΓΙΑ  ΤΝΑΦΗ  ΕΙΔΗ  ΣΑ  ΟΠΟΙΑ  ΔΕΝ  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ 
ΣΤΧΟΝ ΖΗΣΗΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΠΡΟΦΕΡΩ ΕΚΠΣΩΗ 
…………………………………………………………% 
( ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ & ΟΛΟΓΡΑΦΩ) ΕΠΙ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΟΤ. 
 
 
 

(υπογραφή υποψηφίου – ςφραγίδα) 

 

CPV : 30125120-8 

22.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KYOCERA TASKALFA 
2551ci  
(TK 8325C -CYAN) 
CPV : 30125120-8 

TEMAXIO 3   

23.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KYOCERA TASKALFA 
2551ci  
(TK 8325M -MAGENTA) 
CPV : 30125120-8 

TEMAXIO 3   

24.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KYOCERA TASKALFA 
2551ci  
(TK 8325Y -YELLOW)  
CPV : 30125120-8 

TEMAXIO 3   

25.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ  
INFOTEC IS 2265  
(DT50BLK00) 
CPV : 30125120-8 

ΣΕΜΑΧΙΟ 3   

26.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ   SHARP AR-5316E 
(AR 016T) 

ΣΕΜΑΧΙΟ 1 

 

ΣΕΜΑΧΙΟ 1   

 
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΕΤ Φ.Π.Α. 

 

 
Φ.Π.Α. 24% 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (ολογράφωσ) 
 
 
 
 

(Αριθμητικϊσ) 
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ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΣΜΗΜΑ 4:  

Προμήθεια γραφικήσ φλησ και λοιπϊν υλικϊν γραφείου  

  
ΕΚΔΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
 

ΣΚΜΗ 
ΑΝΕΤ ΦΠΑ  
24%  

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ ΦΠΑ  

1.  DVD R  ΑΠΛΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 
CPV : 30234400-2 

ΠΑΚΕΣΟ 
ΣΩΝ 50 

4   

2.  CD R  ΑΠΛΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 
CPV :30234300-1 

ΠΑΚΕΣΟ 
ΣΩΝ 50 

4   

3.  ΧΑΡΣΚΝΕ ΙΗΚΕ CD-DVD ΜΕ “ΠΑΡΑΙΤΡΟ”, 
ΛΕΤΚΟ ΧΡΩΜΑ 
CPV : 30199230-1 

TEMAXIA 400   

4.  ΦΑΚΕΛΟ CD-DVD ΜΕ ΦΤΑΛΚΔΕ 
CPV : 30199230-1 

ΣΕΜΑΧΚΑ 40   

5.  ΦΑΚΕΛΟΚ Α4 ΧΑΡΣΟΝΕΝΚΟΚ  ΜΕ ΠΣΕΡΤΓΚΑ 
CPV: 30192700-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 1000   

6.  ΦΑΚΕΛΟΚ Α4,ΠΛΑΣΚΚΟΠΟΚΗΜΕΝΟΚ, ΜΕ 
ΛΑΣΚΧΟ, ΔΚΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ 
CPV: 30192700-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 1500   

7.  ΝΣΟΚΕ ΠΛΑΣΚΚΟ -Α4, ΜΕ ΜΕΣΑΛΛΚΚΟ 
ΕΛΑΜΑ-  ΔΚΑΦΑΝΗ ΠΡΟΟΨΗ - ΔΚΑΦΟΡΑ 
ΧΡΩΜΑΣΑ 
CPV:22800000-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 1500   

8.  ΦΑΚΕΛΟΚ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΚΑ- ΜΠΛΕ -  ΑΠΟ 
ΚΛΗΡΟ ΧΑΡΣΟΝΚ, ΜΕ ΡΑΧΗ & ΚΟΡΔΟΝΚΑ –
ΔΚΑΣΑΗ: 30*40*8 
CPV:22800000-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 350   

9.  ΦΑΚΕΛΟΚ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΚΑ- ΜΠΛΕ -  ΑΠΟ 
ΚΛΗΡΟ ΧΑΡΣΟΝΚ, ΜΕ ΡΑΧΗ & ΚΟΡΔΟΝΚΑ –
ΔΚΑΣΑΗ: 27*37*8 
CPV:22800000-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 150   

10.  ΚΛΑΕΡ ΠΛΑΣΚΚΟ Α4,  8*32 (ΜΕΓΑΛΟ)-
ΔΚΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ 
CPV:22800000-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 500   

11.  ΚΛΑΕΡ ΠΛΑΣΚΚΟ Α4,  4*32 (ΜΕΑΚΟ)- 
ΔΚΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ 
CPV:22800000-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 150   

12.  ΚΛΑΕΡ ΠΛΑΣΚΚΟ ,  8*20  
CPV:22800000-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 20   

13.  ΔΚΑΦΑΝΕΚΕ ΠΛΑΣΚΚΕ ΓΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Α4,   
ΣΤΠΟΤ “Π” 
CPV:22853000-4 

ΣΕΜΑΧΚΑ 
(ΤΚ. ΣΩΝ 
100 ΣΕΜ.) 

100   

14.  FILE BOX ΧΑΡΣΟΝΚ - ΑΝΟΚΧΣΟΤ ΣΤΠΟΤ Α4, 
8*32 (ΜΕΓΑΛΟ) – ΔΚΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ 
CPV:30199500-5 

ΣΕΜΑΧΚΑ 100   

15.  BOX ΚΛΕΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΑΣΚΚΟ, ΜΕ 
ΛΑΣΚΧΟ,  4*32(ΜΕΑΚΟ) - ΜΠΟΡΝΣΩ & 
ΜΑΤΡΟ 
CPV:30199500-5 

ΣΕΜΑΧΚΑ 200   
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16.  BOX ΚΛΕΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΑΣΚΚΟ, ΜΕ 
ΛΑΣΚΧΟ,  8*32 (ΜΕΓΑΛΟ) - ΜΠΟΡΝΣΩ & 
ΜΑΤΡΟ 
CPV:30199500-5 

ΣΕΜΑΧΚΑ 400   

17.  ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΚ ΑΝΕΞΚΣΗΛΟΚ - ΧΟΝΔΡΗ ΜΤΣΗ - 
ΔΚΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ 
CPV:30192124-6 

ΣΕΜΑΧΚΑ 50   

18.  ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΚ ΑΝΕΞΚΣΗΛΟΚ - ΛΕΠΣΗ ΜΤΣΗ - 
ΔΚΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ 
CPV:30192124-6 

ΣΕΜΑΧΚΑ 50   

19.  ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΚ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕΣΡ. ΜΤΣΗ , 
ΦΩΦΟΡΟΤΧΟΚ – ΔΚΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ 
CPV:30192124-6 

ΣΕΜΑΧΚΑ 200   

20.  ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΚ  ΓΚΑ ΑΠΡΟΠΚΝΑΚΑ  - ΔΚΑΦΟΡΑ 
ΧΡΩΜΑΣΑ 
CPV:30192124-6 

ΣΕΜΑΧΚΑ 50   

21.  ΑΠΟΤΡΡΑΠΣΚΚΟ ΜΕΣΑΛΛΚΚΟ – ΛΑΒΗ ΣΤΠΟΤ 
«ΣΑΝΑΛΚΑ»  
CPV:30197321-2 

ΣΕΜΑΧΚΑ 15   

22.  ΑΠΟΤΡΡΑΠΣΚΚΟ ΜΚΚΡΟΥ ΜΕΓΕΙΟΤ – ΣΤΠΟΤ  
"ΚΑΒΟΤΡΑΚΚ" 
CPV:30197321-2 

ΣΕΜΑΧΚΑ 10   

23.  ΤΡΡΑΠΣΚΚΟ  (ΤΚΕΤΗ) Νο 64    
ΜΕΣΑΛΛΚΚΗ ΤΜΠΑΓΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
CPV:30197320-5 

ΣΕΜΑΧΚΑ 30   

24.  ΤΡΡΑΠΣΚΚΟ  (ΤΚΕΤΗ) Νο 24/6    
ΜΕΣΑΛΛΚΚΗ ΤΜΠΑΓΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
CPV:30197320-5 

ΣΕΜΑΧΚΑ 30   

25.  ΤΡΡΑΠΣΚΚΟ (ΤΚΕΤΗ) ΠΟΛΤ ΜΕΓΑΛΟ 
ΕΠΚΣΡΑΠΕΖΚΟ 
CPV:30197320-5 

ΣΕΜΑΧΚΑ 6   

26.  ΤΡΜΑΣΑ ΤΡΡΑΦΗ   Νο 64   
(ΤΚΕΤΑΚΑ   ΜΕ 1000 ΤΡΜΑΣΑΚΚΑ) 
CPV:30197000-6 

ΣΕΜΑΧΚΑ 150   

27.  ΤΡΜΑΣΑ ΤΡΡΑΦΗ   Νο 24/6  
(ΤΚΕΤΑΚΑ   ΜΕ 1000 ΤΡΜΑΣΑΚΚΑ) 
CPV:30197000-6 

ΣΕΜΑΧΚΑ 150   

28.  ΤΡΜΑΣΑ ΤΡΡΑΦΗ   Νο 10 
(ΤΚΕΤΑΚΑ   ΜΕ 1000 ΤΡΜΑΣΑΚΚΑ) 
CPV:30197000-6 

ΣΕΜΑΧΚΑ 25   

29.  ΤΝΔΕΣΗΡΕ  ΜΕΣΑΛΛΚΚΟΚ  Ν3 ΚΟΤΣΚ - 
ΤΚΕΤΑΚΑ ΣΩΝ 100 ΤΝΔΕΣΗΡΩΝ 
CPV:30197220-4 

ΣΕΜΑΧΚΑ 300   

30.  ΤΝΔΕΣΗΡΕ  ΜΕΣΑΛΛΚΚΟΚ  Ν5 ΚΟΤΣΚ - 
ΤΚΕΤΑΚΑ ΣΩΝ 50 ΤΝΔΕΣΗΡΩΝ 
CPV:30197220-4 

ΣΕΜΑΧΚΑ 200   

31.  ΤΝΔΕΣΗΡΕ ΜΕΣΑΛΛΚΚΟΚ  Ν7 ΚΟΤΣΚ - 
ΤΚΕΤΑΚΑ ΣΩΝ 25 ΤΝΔΕΣΗΡΩΝ 
CPV:30197220-4 

ΣΕΜΑΧΚΑ 50   

32.  ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ ΧΑΡΣΑΚΚΑ  
(POST IT) ΜΚΚΡΑ – ΔΚΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ 
(ΠΑΚΕΣΑΚΚ ΣΩΝ 100 ΑΤΣ/ΣΩΝ) 
CPV:30192800-9 

ΣΕΜΑΧΚΑ 
 

200   

33.  ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ ΧΑΡΣΑΚΚΑ  
(POST IT) ΜΕΑΚΟ ΜΕΓΕΙΟ  – ΔΚΑΦΟΡΑ 
ΧΡΩΜΑΣΑ (ΠΑΚΕΣΑΚΚ ΣΩΝ 100 ΑΤΣ/ΣΩΝ) 

ΣΕΜΑΧΚΑ 
 

200   
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CPV:30192800-9 

34.  ΣΗΛΕΦΩΝΚΚΘ ΑΣΖΕΝΣΑ           (50 φφλλων) 
CPV:30199792-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 
 

10   

35.  ΗΜΕΡΟΛΟΓΚΟ – ΑΣΖΕΝΣΑ (ΜΕΓΕΙΟ ΠΕΡΚΠΟΤ 
Α5, ΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΤΛΛΟ)  
CPV:30199792-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 
 

30   

36.  ΣΤΛΟ ΔΚΑΡΚΕΚΑ, GEL ΜΕ ΛΑΣΚΧΕΝΚΑ ΛΑΒΗ, 
ΜΕ ΚΑΠΑΚΚ, 1,00mm , ΔΚΑΙΕΚΜΑ Ε 
ΜΠΛΕ,ΜΑΤΡΟ ΚΑΚ ΚΟΚΚΚΝΟ ΧΡΩΜΑ 
CPV:30192131-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 
 

700   

37.  ΣΤΛΟ ΠΕΝΑ ΛΗΞΚΑΡΧΕΚΟΤ (ΣΤΠΟΤ ΡΟΛΕΡ) , 
0,5mm, ΜΕ ΤΝΕΧΗ ΡΟΗ ΑΔΚΑΒΡΟΧΟΤ 
ΜΕΛΑΝΚΟΤ ΚΑΚ ΤΣΗΜΑ ΠΚΡΑΛ, ΜΕ ΚΑΠΑΚΚ 
ΑΦΑΛΕΚΑ, ΔΚΑΙΕΚΜΟ Ε ΜΠΛΕ ΚΑΚ ΜΑΤΡΟ 
ΧΡΩΜΑ 
CPV:30192131-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 
 

10   

38.  ΜΟΛΤΒΚ ΞΤΛΚΝΟ ΣΤΠΟΤ ΗΒ 
CPV:30192130-1 

ΣΕΜΑΧΚΑ 
 

100   

39.  ΜΕΣΑΛΛΚΚΗ ΞΤΣΡΑ ΜΟΛΤΒΚΟΤ Ε ΠΛΑΣΚΚΗ 
ΙΗΚΗ ΜΕ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΚΚΗ ΛΕΠΚΔΑ 
CPV:30192133-2 

ΣΕΜΑΧΚΑ 
 

30   

40.  ΜΗΧΑΝΚΚΟ ΜΟΛΤΒΚ, 0,3 
CPV:30192131-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 
 

5   

41.  ΜΗΧΑΝΚΚΟ ΜΟΛΤΒΚ, 0,5 
CPV:30192131-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 5   

42.  ΜΗΧΑΝΚΚΟ ΜΟΛΤΒΚ, 0,7 
CPV:30192131-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 5   

43.  ΜΤΣΕ ΓΚΑ  ΜΗΧΑΝΚΚΟ ΜΟΛΤΒΚ, 0,3 
(ΤΚΕΤΑΚΑ ΜΕ 100 ΜΤΣΕ) 
CPV:30192132-5 

ΣΕΜΑΧΚΑ 5   

44.  ΜΤΣΕ ΓΚΑ  ΜΗΧΑΝΚΚΟ ΜΟΛΤΒΚ, 0,5 
(ΤΚΕΤΑΚΑ ΜΕ 100 ΜΤΣΕ) 
CPV:30192132-5 

ΣΕΜΑΧΚΑ 5   

45.  ΜΤΣΕ ΓΚΑ  ΜΗΧΑΝΚΚΟ ΜΟΛΤΒΚ, 0,7 
(ΤΚΕΤΑΚΑ ΜΕ 100 ΜΤΣΕ) 
CPV:30192132-5 

ΣΕΜΑΧΚΑ 5   

46.  ΓΟΜΟΛΑΣΚΧΑ ΛΕΤΚΗ 
CPV:30192100-2 

ΣΕΜΑΧΚΑ 40   

47.  ΧΑΡΑΚΑ ΠΛΑΣΚΚΟ, 40 εκ. 
CPV:39292500-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 10   

48.  ΧΑΡΑΚΑ ΠΛΑΣΚΚΟ, 20 εκ. 
CPV:39292500-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 10   

49.  ΛΑΣΚΧΑ ΧΟΝΣΡΑ Ν.10, Ε ΤΚΕΤΑΚΑ 
ΑΚΟΤΛΑΚΚ ΣΟΤ 1 KG. 
CPV:30197210-1 

ΣΕΜΑΧΚΑ 10   

50.  ΔΚΟΡΙΩΣΚΚΟ ΠΟΝΣΚΚΚ 
CPV:30192160-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 300   

51.  ΤΓΡΟ ΔΚΟΡΙΩΣΚΚΟ – ΔΚΑΛΤΣΚΚΟ 
ΠΑΚΕΣΟ 
CPV:30192160-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 100   

52.  ΒΑΗ ΓΚΑ ΦΡΑΓΚΔΕ (4ΙΕΚΑ & 6ΙΕΚΑ) –
ΜΕΣΑΛΛΚΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
CPV:30192111-2 
 

ΣΕΜΑΧΚΑ 10   

53.  ΣΑΜΠΟΝ ΦΡΑΓΚΔΩΝ Νο.3(ΜΕΑΚΟ) 
CPV:30192111-2 

ΣΕΜΑΧΚΑ 40   
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54.  ΣΑΜΠΟΝ ΦΡΑΓΚΔΩΝ Νο.1(ΜΕΓΑΛΟ) 
CPV:30192111-2 

ΣΕΜΑΧΚΑ 15   

55.  ΜΕΛΑΝΚ ΓΚΑ ΦΡΑΓΚΔΕ, ΜΠΛΕ, 
ΤΚΕΤΑΚΑ ΠΕΡΚΠΟΤ ΣΩΝ 30ml 
CPV:30192110-5 

ΣΕΜΑΧΚΑ 100   

56.  ΨΑΛΚΔΚ, ΠΕΡΚΠΟΤ 15cm(+-2cm), ΜΕ ΠΛΑΣΚΚΗ 
ΛΑΒΗ 
CPV:39241200-5 

ΣΕΜΑΧΚΑ 15   

57.  ΨΑΛΚΔΚ, ΠΕΡΚΠΟΤ 25cm(+-2cm), ΜΕ ΠΛΑΣΚΚΗ 
ΛΑΒΗ 
CPV:39241200-5 

ΣΕΜΑΧΚΑ 10   

58.  ΚΤΒΟ ΗΜΕΚΩΕΩΝ, ΣΟΤΛΑΧΚΣΟΝ 400 
ΦΤΛΛΩΝ, ΔΚΑΣΑΕΩΝ 9*9cm -ΛΕΤΚΟ 
CPV:30199000-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 100   

59.  ΠΛΑΣΚΚΗ ΔΚΑΦΑΝΗ ΙΗΚΗ ΓΚΑ ΚΤΒΟ 
ΗΜΕΚΩΕΩΝ ΔΚΑΣΑΗ 9*9cm 
CPV:22853000-4 

ΣΕΜΑΧΚΑ 30   

60.  ΡΟΛΟ ΠΕΡΚΣΤΛΚΓΜΑΣΟ , ΜΠΕΖ ΧΑΡΣΚ 
ΧΟΝΣΡΟ (100-180γρ.) ,20μ * 1,20μ. πλάτοσ. 
CPV:30199000-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 2   

61.  ΒΑΗ ΠΛΑΣΚΚΗ ΓΚΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ ΣΑΚΝΚΑ 
(ΕΛΟΣΕΪΠ) 
CPV:30192700-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 15   

62.  ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ ΣΑΚΝΚΑ ΔΚΑΦΑΝΗ (ΕΛΟΣΕΪΠ) 
CPV:44424200-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 200   

63.  ΚΟΠΚΔΚ, ΠΛΑΣΚΚΗ ΛΑΒΗ, ΜΕΑΚΟ ΜΕΓΕΙΟ  
CPV:30192700-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 30   

64.  ΑΡΚΙΜΟΜΗΧΑΝΗ, ΗΛΚΑΚΟ + ΜΠΑΣΑΡΚΑ, 
ΜΕΑΚΟ ΜΕΓΕΙΟ (ΠΕΡΚΠΟΤ 15*10cm) 
CPV:30140000-2 

ΣΕΜΑΧΚΑ 20   

65.  ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟΚ ΠΟΛΤΧΡΩΜΟΚ 
ΕΛΚΔΟΔΕΚΚΣΕ (ΤΚΕΤΑΚΑ ΜΕ ΣΟΤΛΑΧΚΣΟ 
100 ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ Ε ΣΟΤΛΑΧΚΣΟ 5 
ΧΡΩΜΑΣΑ)  
CPV:30199000-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 50   

66.  ΕΛΚΔΟΔΕΚΚΣΕ Α4, ΓΚΑ ΚΛΑΕΡ, ΤΚΕΤΑΚΑ 
ΣΩΝ 10 ΣΕΜ. , ΕΚΣΕ ΜΕ ΑΡΚΙΜΗΗ Θ 
ΔΚΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ Θ ΑΛΦΑΒΗΣΚΚΑ 
CPV:30199000-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 30   

67.  ΠΛΑΣΚΚΑ ΡΑΦΑΚΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ a4, 
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙΕΣΗ ΣΟΠΟΙΕΣΗΗ, ΕΚΣΕ 
ΔΚΑΦΑΝΑ Η ΔΚΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ 
CPV:30199500-5 

ΣΕΜΑΧΚΑ 40   

68.  ΗΜΕΡΟΛΟΓΚΑ ΕΠΚΣΡΑΠΕΖΚΑ ΕΣΟΤ  
CPV:22817000-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 100   

69.  ΒΑΗ ΓΚΑ ΕΠΚΣΡΑΠΕΖΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΚΑ – 
ΠΛΑΣΚΚΗ,ΔΚΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ 
CPV:30193600-4 
 
 

ΣΕΜΑΧΚΑ 20   

70.  ΔΚΑΚΟΡΕΤΣΗ 15-20 ΦΤΛΛΩΝ, ΣΚΒΑΡΗ 
ΚΑΣΑΚΕΤΗ, ΜΕ ΕΠΚΛΟΓΕΑ ΜΕΓΕΙΟΤ 
ΔΚΑΣΡΗΗ 
CPV:30192700-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 20   

71.  ΔΚΑΚΟΡΕΤΣΗ 50-70 ΦΤΛΛΩΝ, ΣΚΒΑΡΗ 
ΚΑΣΑΚΕΤΗ, ΜΕ ΕΠΚΛΟΓΕΑ ΜΕΓΕΙΟΤ 

ΣΕΜΑΧΚΑ 10   
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ΔΚΑΣΡΗΗ 
CPV:30192700-8 

72.  ΔΚΑΦΑΝΕ ΕΣΚΚΕΣΕ ΠΛΑΣΚΚΟΠΟΚΗΗ. Α4, 
ΤΚΕΤΑΚΑ ΣΩΝ 100 ΣΕΜΑΧΚΩΝ 
CPV:30192700-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 2   

73.  ΔΚΑΦΑΝΕ ΕΣΚΚΕΣΕ ΠΛΑΣΚΚΟΠΟΚΗΗ. Α3, 
ΤΚΕΤΑΚΑ ΣΩΝ 100 ΣΕΜΑΧΚΩΝ 
CPV:30192700-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 2   

74.  ΣΕΣΡΑΔΚΑ ΠΚΡΑΛ (2 ΙΕΜΑΣΩΝ) 
CPV:30199000-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 10   

75.  ΣΕΣΡΑΔΚΑ ΜΠΛΕ 50 ΦΤΛΛΑ 
CPV:30199000-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 70   

76.  ΦΑΚΕΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΚΑ  ΓΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Α5 
ΜΕ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟ ΚΛΕΚΚΜΟ 
CPV:30199000-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 1000   

77.  ΦΑΚΕΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΚΑ  ΓΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Α4 
ΜΕ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟ ΚΛΕΚΚΜΟ 
CPV:30199000-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 1000   

78.  ΦΑΚΕΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΚΑ  ΓΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Α3 
ΜΕ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟ ΚΛΕΚΚΜΟ 
CPV:30199000-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 300   

79.  ΚΛΚΨΑΚΚΑ (BINDER CLIPS) , ΜΕΓΑΛΑ, >41 mm  
CPV:30197110-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 50   

80.  ΚΛΚΨΑΚΚΑ (BINDER CLIPS) , ΜΕΑΚΑ- 25- 
33mm,  ΠΑΚΕΣΟ ΣΩΝ 12 ΣΜΧ. 
CPV:30197110-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 
(ΠΑΚΕΣΟ 
ΣΩΝ 12 
ΣΜΧ) 

20   

81.  ΚΛΚΨΑΚΚΑ (BINDER CLIPS) , ΜΚΚΡΑ-19- 22mm,  
ΠΑΚΕΣΟ ΣΩΝ 12 ΣΜΧ. 
CPV:30197110-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 
(ΠΑΚΕΣΟ 
ΣΩΝ 12 
ΣΜΧ) 

20   

82.  ΛΑΣΚΧΑΚΚΑ ΛΕΠΣΑ – ΤΚΕΤΑΚΑ ΣΩΝ 100 
ΣΕΜ.) 
CPV:30192700-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 10   

83.  ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ ΣΑΚΝΚΑ ΠΕΡΚΣΤΛΛΚΓΜΑΣΟ 
(ΓΚΑ ΠΑΚΕΣΑΡΚΜΑ-ΦΑΡΔΚΑ 
CPV:30192800-9 

ΣΕΜΑΧΚΑ 30   

84.  ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΕ ΕΚΣΤΠΩΚΜΕ ΕΣΚΚΕΣΕ Ε 
ΧΑΡΣΚ Α4 
ΔΚΑΣΑΗ ΕΣΚΚΕΣΑ: 70*29,7mm – 30 
ΕΣΚΚΕΣΕ/ΦΤΛΛΟ 
ΠΑΚΕΣΟ ΣΩΝ 100 ΦΤΛΛΩΝ 
CPV:30192800-9 

ΣΕΜΑΧΚΑ 7   

85.  ΧΑΡΣΟΝΚΑ ΚΑΝΟΝ, ΔΚΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ, 
50*70cm  
CPV:30199000-0 

ΣΕΜΑΧΚΑ 40   

86.  ΚΟΛΛΑ STICK – 10γρ. 
CPV:30192700-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 60   

87.  ΚΟΛΛΑ ΡΕΤΣΗ Ε ΩΛΗΝΑΡΚΟ 35 γρ. 
CPV:30192700-8 
 

ΣΕΜΑΧΚΑ 10   

88.  ΞΤΛΟΜΠΟΓΚΕ, ΤΚΕΤΑΚΑ ΣΩΝ 24 ΣΜΧ, 
ΔΚΑΔΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ 

ΣΕΜΑΧΚΑ 15   

89.  ΚΟΛΛΕ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕ 
(ΔΚΑΓΩΝΚΜΟΤ) 
CPV:30192700-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 2000   
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ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΚ ΠΡΟΑΚΡΕΣΚΚΑ 

ΓΚΑ ΤΝΑΦΗ ΕΚΔΗ ΣΑ ΟΠΟΚΑ ΔΕΝ ΤΜΠΕΡΚΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΚ ΣΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΚΝΑΚΑ ΚΑΚ ΣΤΧΟΝ 
ΖΗΣΗΙΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΠΡΟΦΕΡΩ ΕΚΠΣΩΗ ………………………………………………………………….% ( 
ΑΡΚΙΜΗΣΚΚΩ & ΟΛΟΓΡΑΦΩ) ΕΠΚ ΣΩΝ ΣΚΜΩΝ ΛΚΑΝΚΚΗ ΣΗ ΕΠΚΧΕΚΡΗΗ ΜΟΤ 

 

(υπογραφή υποψηφίου – ςφραγίδα) 

90.  ΕΛΚΔΕ ΚΑΡΜΠΟΝ , ΜΠΛΕ Α4 
ΠΑΚΕΣΟ ΣΩΝ 100 
CPV:30192700-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 1   

91.  ΑΛΦΑΒΗΣΚΚΟ ΕΤΡΕΣΗΡΚΟ   Α4, 
ΒΚΒΛΚΟΔΕΣΗΜΕΝΟ  
CPV:30192700-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ  3   

92.  ΒΚΒΛΚΟ ΠΡΑΚΣΚΚΩΝ  100ΦΤΛΛΩΝ 
CPV:22800000-8  

ΣΕΜΑΧΚΑ  4   

93.  ΒΚΒΛΚΟ ΠΡΑΚΣΚΚΩΝ  200ΦΤΛΛΩΝ 
CPV:22800000-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ  4   

94.  ΜΠΛΟΚ – ΣΤΠΟΤ ΕΜΚΝΑΡΚΟΤ- ΔΚΑΣΑΗ Α4 – 
50 ΦΤΛΛΑ – ΡΚΓΕ, GLOSSY ΕΞΩΦΤΛΛΟ 
CPV:22800000-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 50   

95.  ΜΠΛΟΚ – ΣΤΠΟΤ ΕΜΚΝΑΡΚΟΤ-  ΔΚΑΣΑΗ Β5 
– 50 ΦΤΛΛΑ – ΡΚΓΕ, GLOSSY ΕΞΩΦΤΛΛΟ 
CPV:22800000-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 50   

96.  ΠΑΚΔΚΚΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣAΚΚΑ,  GLITTER ΜΕ 
ΔΚΑΦΟΡΟΤ ΗΡΩΕ ΑΠΟ KINOYMENA Η ΑΛΛΑ 
ΠΑΚΔΚΚΑ  ΧΕΔΚΑ, ΜΚΚΡΟ ΜΕΓΕΙΟ (1-2 εκ.) 
ΤΚΕΤΑΚΑ ΣΩΝ 10 ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΩΝ 
CPV:22459100-3 

ΣΕΜΑΧΚΑ 50   

97.  ΧΑΡΣΚΝΟ ΡΟΛΟ ΑΡΚΙΜΟΜΗΧΑΝΗ-ΛΕΤΚΟ 
(ΔΚΑΜΕΣΡΟ ΠΕΡΚΠΟΤ 6εκ.) 
CPV:30145100-8 

ΣΕΜΑΧΚΑ 10   

98.  ΡΟΛΟ ΔΚΑΦΑΝΟ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟ ΓΚΑ 
ΠΛΑΣΚΚΟΠΟΚΗΗ(ΔΕΚΜΟ) ΒΚΒΛΚΩΝ, 
ΔΚΑΣΑΗ: 10μ  ΜΗΚΟ - ΠΛΑΣΟ ΠΕΡΚΠΟΤ 
45εκ. 
CPV:44176000-4 

ΣΕΜΑΧΚΑ 2   

99.  ΤΚΕΤΗ ΠΛΑΣΚΚΟΠΟΚΗΗ 
ΜΕΓΕΙΟ: A3 
ΜΕ 2 ΙΕΡΜΑΚΝΟΜΕΝΟΤ ΚΚΛΤΝΔΡΟΤ 
ΤΜΒΑΣΟ ΠΑΧΟ ΦYΛΛΩΝ:80-125 mic 
CPV:30197000-6 

ΣΕΜΑΧΚΑ 1   

100.  ΔΚΦΤΛΛΑ ΠΛΑΣΚΚΟΠΟΚΗΗ 
 Gloss A3 , ΠΑΧΟ: 80 mic 
CPV:44176000-4 

ΣΕΜΑΧΚΑ 
(ΤΚ. ΣΩΝ 
100 ΣΜΧ.) 

2   

ΤΝΟΛΟ   ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΕΤ ΦΠΑ  

ΦΠΑ  24%  

ΓΕΝΚΚΟ ΤΝΟΛΟ (ολογράφωσ) 
 
 
 

(Αριθμητικϊσ) 





ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γϋ                                                                                                         
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (ΣΕΤΔ) 

 

1 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *…………] 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *[ΔΗΜΑΡΧΙΑ 30 / ΝΑΟΤΑ / 59200] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *BATANTZH AΘΗΝΑ , ΛΑΠΑΒΙΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ] 

- Σθλζφωνο: *2332350367,2332350328] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.naoussa..gr] 

 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): προμικεια εντφπων και υλικϊν μθχανογράφθςθσ και πολλαπλϊν εκτυπϊςεων και 

γραφικισ φλθσ . 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *30197643-5, 30125110-5, 22500000-5, 30192113-6, 30192320-

030125120-8, 30234400-2, 30234300-1, 30199230-1, 30192700-8, 22800000-8, 22853000-4, 

30199500-5, 30192124-6, 30197321-2, 30197320-5, 30197000-6, 30197220-4,30192800-9, 

30199792-8, 30192131-8, 30192133-2, 30192132-5, 39292500-0, 30197210-1, 30192160-0, 

30192111-2, 30192110-5, 39241200-5, 30199000-0, 30192700-8, 44424200-0, 30140000-2, 

30199000-0, 30193600-4, 22817000-0, 30197110-0, 22459100-3, 30145100-8, 44176000-4, 

30192130-1,30192100-2,22853000-4,30199500-5,30192700-8,30192800-9,                          

30199000-0,30197000-6.] 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *…4…+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.thessaly.gov.gr/
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ3; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»4 ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
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περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ6; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

 

α) *……+ 
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β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 

IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ8 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτθ12· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ13· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ14· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου16 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17 

Εάν ναι, αναφζρετε18: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+19 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αστοκάθαρση»)
20; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν21: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 24 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου25; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ26 

: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισ27  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Όχι 
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επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων29, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ30; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια31 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200532: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ33
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονται34, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάν35. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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1 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

5 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

8 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

9 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

10 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

11 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του 

υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
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τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

14 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

15 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του 

υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

16 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

22 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
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23 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 

λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

25 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

27 Άρκρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

30 Πρβλ άρκρο 48. 

31  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

32 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

33 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

34 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

35 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΩΝ 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΗ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΓΗΑ ΣΗ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Ζ.Π. ΝΑΟΤΑ 
 

ΣΜΖΜΑ 1: 
 Πξνκήζεηα δηαθόξωλ  θωηναληηγξαθηθώλ  ραξηηώλ  

 
 

ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα εκέξα   ……………    θαη ψξα ……….. νη 
θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη: 

 
α ) Κνπηζνγηάλλεο Νηθόιανο, δήκαξρνο ελεξγψλ ζηελ πεξίπησζε απηή σο λφκηκνο 

 εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ  Ηξσηθήο Πφιεο Νάνπζαο, κε έδξα ηελ νδφ Γεκ. Βιάρνπ 30 (πξψελ 
Γεκαξρίαο) , ζηε Νάνπζα, Σ.Κ. 59200, κε  Α.Φ.Μ. 998841450 – Γ.Ο.Τ. ΒΔΡΟΙΑ   θαη ν / ε 

 
β)  …………………….  , λφκηκνο/κε εθπξφζσπνο / ηδηνθηήηεο, ηεο εηαηξείαο / αηνκηθήο 

επηρείξεζεο, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ……………… , πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ ……………………, Σ.Κ. 
……………. (Α.Φ.Μ.: …………… – Γ.Ο.Τ. ……………………………….),  ζηνλ/ζηελ νπνίν/α 
θαηαθπξψζεθε κεηά απφ  δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  κφλν βάζεη ηηκήο, ε πξνκήζεηα πνπ αθνξά ζην 
ΣΜΖΜΑ 1: Πξνκήζεηα δηαθόξωλ  θωηναληηγξαθηθώλ  ραξηηώλ, - ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ……………… €,   ηνπ δηαγσληζκνχ  «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΩΝ 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΗ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ Ζ.Π. 
ΝΑΟΤΑ , απνθαινχκελνο/ε εθεμήο «Πξνκεζεπηήο», ζπκθψλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ηα αθφινπζα: 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν  
Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αλαζέηεη ζηνλ Πξνκεζεπηή, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο,  ηελ  πξνκήζεηα πνπ αθνξά ζην ΣΜΖΜΑ 1: Πξνκήζεηα δηαθόξωλ  θωηναληηγξαθηθώλ  
ραξηηώλ, ηνπ δηαγωληζκνύ  «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΗ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΗ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ  ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ Ζ.Π. ΝΑΟΤΑ, ιακβάλνληαο 

ππφςε: 
 





[2] 
 

1. Σελ αλάγθε πξνκήζεηαο εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ θαη 

γξαθηθήο χιεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α’) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ηεχρνο Α΄147/ 08-08-2016). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008  θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5. Σελ ππ’ αξίζκ. :   448/ 2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ,γηα ηελ ςήθηζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018.  

6. Σηο ππ. αξηζκ.  :  2550/ 30-01-2018  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο πξνκήζεηαο εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ θαη γξαθηθήο 

χιεο.. 

7. Σηο κε αξηζκφ 3 & 4 /2018 απνθάζεηο ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε-δηάζεζε  ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ αληίζηνηρα  (Κ.Α. 02.10.6613, 

02.15.6613 ,02.30.6613 θαη 02.10.6612).  

8. Σελ    / 2018 (ΑΓΑ ………………….) απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο απηήο, ηελ επηινγή ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο, ηελ έγθξηζε 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ  

δηαγσληζκνχ. 

9. Σελ ππ’ αξηζκ. :   ……………. ζρεηηθή δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 
10. Σν ππ’ αξηζ.:   ……………….. πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 
11. Σελ ππ’ αξηζκ.:   ……………….. Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ.: 

……………. πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη αλαθήξπμεο πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ. 
12. Σν ππ’ αξηζκ.: ………….πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηνπο πξνζσξηλνχο αλαδφρνπο 
13. Σελ ππ’ αξηζκ.:…………. Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ.: …………… 

πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη θαηαθχξσζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο πξνκήζεηαο ζηνπο 
πξνκεζεπηέο. 

14. Σελ ππ’ αξηζκ.:   ………. ζρεηηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο. 
 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ν  
Οη ηηκέο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ πξνκεζεπηή ε νπνία ζεσξείηαη ζχκθσλε κε ηηο ππ. αξηζκ.  :  2550/ 30-01-2018  ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ Γήκνπ., νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο ζχκβαζεο θαη δελ κπνξνχλ 
λα κεηαβιεζνχλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, γηα ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζεο.  

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

 

 

Οη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή παξαηίζεληαη αλαιπηηθά γηα θάζε είδνο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 





[3] 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4ν  

Οη παξαγγειίεο θαη ν ηφπνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζα δίλνληαη απνθιεηζηηθά, κε έγγξαθε εληνιή 
ηνπ Γξ. Πξνκεζεηψλ, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ο πξνκεζεπηήο  
είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε , ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ζην αθέξαην, ην ζπληνκφηεξν 
δπλαηφ. Η κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε θαη δαπάλε ηνπ 

  
ΔΗΓΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
 

ΣΗΜΖ/ΜΟΝ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1.  ΥΑΡΣΗ Α3 ΛΔΤΚΟ 
80gr/m2        
CPV :30197643-5 
 

ΚΟΤΣΗ 
 5 ΓΔΜΗΓΩΝ 
(1 ΓΔΜΗΓΑ = 
500 ΦΤΛΛΑ) 

20   

2.  ΥΑΡΣΗ Α4 
ΔΓΥΡΩΜΟ 
(ΜΟΝΟΥΡΩΜΟ-
ΚΗΣΡΗΝΟ)   80gr/m2 
CPV : 30197643-5 
 
 
 

ΚΟΤΣΗ 
 5 ΓΔΜΗΓΩΝ  
(1 ΓΔΜΗΓΑ = 
500 ΦΤΛΛΑ) 

1   

3.  ΥΑΡΣΗ Α4 ΛΔΤΚΟ   
80gr/m2 
CPV : 30197643-5 
        

ΚΟΤΣΗ 
 5 ΓΔΜΗΓΩΝ 
 (1 ΓΔΜΗΓΑ = 
500 ΦΤΛΛΑ) 

400   

4.  ΥΑΡΣΗ Α4 ΜΠΔΕ  
80gr/m2 
CPV :30197643-5  
 
 

ΣΔΜΑΥΗΟ – 
ΓΔΜΗΓΑ 500 
ΦΤΛΛΩΝ 

4   

5.  ΥΑΡΣΟΝΗ Α4, 
ΜΠΔΕ,  160 gr/m2 
CPV :30197643-5 
 

ΣΔΜΑΥΗΟ- 
ΓΔΜΗΓΑ ΣΩΝ 
250 ΦΤΛΛΩΝ 

15   

6.  ΥΑΡΣΗ Α3 ,ΛΔΤΚΟ 
ILLUSTRATION, 
 250 gr/m2 
CPV :30197643-5 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ-
ΓΔΜΗΓΑ ΣΩΝ 
100 ΦΤΛΛΩΝ 

10   

7.  ΥΑΡΣΗ Α3 ,ΛΔΤΚΟ 
ILLUSTRATION, 
 115 gr/m2 
CPV :30197643-5 

 

ΣΔΜΑΥΗΟ-
ΓΔΜΗΓΑ ΣΩΝ 
100 ΦΤΛΛΩΝ 

50   

 
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. 

 

 
Φ.Π.Α. 24% 

 

 
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. 24% 
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πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο  δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη αδπλακία έγθαηξεο παξάδνζεο 
επηθαινχκελνο ηπρφλ δπζρέξεηα εμεχξεζεο ζηελ αγνξά ηνπ είδνπο απηνχ. Ο Γήκνο Νάνπζαο δελ είλαη ζε 
θακία πεξίπησζε ππνρξεσκέλνο λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ. Οη πνζφηεηεο 
δχλαηαη λα απμεζνχλ ή λα κεησζνχλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη δελ έρεη γίλεη ππέξβαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ηεο πξνκήζεηαο. ε θάζε πεξίπησζε, ν 
πξνκεζεπηήο κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δειψλεη πσο είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζην 
αθέξαην ζηηο ζρεηηθέο παξαγγειίεο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ 
Γήκνπ, φπσο θάζε θνξά απηή ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016,    κε 
ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ δειηίνπ απνζηνιήο – ηηκνινγίνπ. Ο πξνκεζεπηήο  νθείιεη λα ελεκεξψλεη 
ζρεηηθά ην Γξ. Πξνκεζεηψλ, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο κέξεο πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ 
ζην Γήκν, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ν  
 

Ο πξνκεζεπηήο πξνζθφκηζε ηελ ππ’αξηζκ. …………….., εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 
έθδνζεο ………), ζε πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο άλεπ Φ.Π.Α., ήηνη  , 
………………….€ . Η παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή απαηηείηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 
Γήκνπ, κε ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη, ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ σο πξνο ηνλ 
ρξφλν , ηνλ ηφπν θαη ηελ πνηφηεηα  ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε ζθνπφ λα θαιπθζεί ε ηπρφλ δεκηά 
πνπ ζα ππνζηεί ε αλαζέηνπζα αξρή, εάλ θαηά ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο κέρξη ηελ εθηέιεζή ηεο, αξλεζεί λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή ηηο 
εθπιεξψζεη πιεκκειψο. Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 
ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ν  
 
 

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, κε ηελ έθδνζε 
εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ  ηηκνινγίνπ, κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ 
πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, φπσο θάζε θνξά απηή ηζρχεη θαη χζηεξα απφ ηνλ 
έιεγρν ηνπ εληάικαηνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία  Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο , ζπλνιηθήο αμίαο  …………. € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
(…………..€ +…………. €  Φ.Π.Α. 24%) ζα βαξχλεη ηνπο  Κ.Α. 02.10.6613, 02.15.6613 θαη 02.30.6613 
«Πξνκήζεηα  εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  
εμφδσλ έηνπο  2018  θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ έηνπο 2019. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ν  

 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εθαξκφδνληαη: 

 α)νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/ 2016 
 β)νη φξνη ηεο παξνχζαο θαη 
 γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο (άξζξν 129 Ν. 4412/216) 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ν  
Οη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηνπο νπνίνπο ν πξνκεζεπηήο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, 

ηζρχνπλ απφ ζήκεξα   ………… , έσο θαη ηελ ……………….  Η ςφμβαςη αυτή μπορεί να παραταθεί 
χρονικά εφ' όςον, α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρη, β)δεν υπάρχει υπζρβαςη του 
ποςοφ τησ ςφμβαςησ ,γ) το χρονικό διάςτημα τησ παράταςησ  δεν υπερβαίνει το 50 % του χρονικοφ 
ορίου τησ αρχικήσ ςφμβαςησ. Η ανωτζρω παράταςη ιςχφοσ είναι δυνατή, φςτερα από τη λήψη τησ 
ςχετικήσ απόφαςησ του αρμοδίου προσ τοφτο οργάνου η οποία λαμβάνεται πριν από τη λήξη τησ 
ςφμβαςησ. 
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      Η ηηκή πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, δελ ππφθεηηαη  ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή 
αηηία, αιιά  παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη ζε 
ηπρφλ παξάηαζε απηήο φπσο αλαθέξεηαη θαη αλσηέξσ.           

 
ΑΡΘΡΟ 9ν  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο 
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. 
 
 

 ΑΡΘΡΟ 10ν  
Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο βαξχλεη ην 

δήκν. 
Η παξνχζα ζπληάρζεθε ζε 3 αληίγξαθα, θαη έιαβε 2 αληίγξαθα ν Γήκνο θαη 1 αληίγξαθν ν 

πξνκεζεπηήο. 

 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 

 
    Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                         Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
 
 
 
 
 
        ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 
ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ   
 Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΣΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
Πιεξνθνξίεο:Βαηαληδή Αζ.-Λαπαβίηζαο Γ. 
Σει.:2332350367,50328 
Fax:2332024260 
Mail:lapavitsas@naoussa.gr 
        vatantzi@naoussa.gr 

  
 
                             
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νάνπζα   …….. 
Αξ.Πξωη: …….. 

 
 

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 2 ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ 
ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 
 

ΣΜΗΜΑ 2: 
 Πξνκήζεηα αλαιωζίκωλ εθηππωηώλ θαη θαμ (κειάληα-κειαλνηαηλίεο-ηόλεξ-ηύκπαλα , 

inkjet & laser) 
 
 

ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα εκέξα   ……………  -….-2018   θαη ψξα …….. 
π.κ. νη θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη: 

 
α ) Κνπηζνγηάλλεο Νηθόιανο, δήκαξρνο ελεξγψλ ζηελ πεξίπησζε απηή σο λφκηκνο 

 εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ  Ηξσηθήο Πφιεο Νάνπζαο, κε έδξα ηελ νδφ Γεκ. Βιάρνπ 30 (πξψελ 
Γεκαξρίαο) , ζηε Νάνπζα, Σ.Κ. 59200, κε  Α.Φ.Μ. 998841450 – Γ.Ο.Τ. ΒΔΡΟΙΑ   θαη ν / ε 

β)   …………………….  , λφκηκνο/ κε εθπξφζσπνο / ηδηνθηήηεο, ηεο εηαηξείαο / αηνκηθήο 

επηρείξεζεο, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ……………… , πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ ……………………, Σ.Κ. 

……………. (Α.Φ.Μ.: …………… – Γ.Ο.Τ. ……………………………….),  ζηνλ/ζηελ νπνίν/α 

θαηαθπξψζεθε κεηά απφ  δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  κφλν βάζεη ηηκήο, ε πξνκήζεηα πνπ 

αθνξά ζην ΣΜΗΜΑ 2: Πξνκήζεηα αλαιωζίκωλ εθηππωηώλ θαη θαμ (κειάληα-κειαλνηαηλίεο-

ηόλεξ-ηύκπαλα , inkjet & laser), ηνπ δηαγσληζκνχ  «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ 

ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ 

Η.Π. ΝΑΟΤΑ , απνθαινχκελνο εθεμήο «Πξνκεζεπηήο», ζπκθψλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ηα 

αθφινπζα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν  





[2] 
 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αλαζέηεη ζηελ Πξνκεζεπηή, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ 
Νάνπζαο,  ηελ  πξνκήζεηα πνπ αθνξά ζην ΣΜΗΜΑ 2: Πξνκήζεηα αλαιωζίκωλ εθηππωηώλ θαη θαμ 
(κειάληα-κειαλνηαηλίεο-ηόλεξ-ηύκπαλα , inkjet & laser) ηνπ δηαγσληζκνχ  «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΩΝ 
ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ  ΓΙΑ ΣΟ 

ΓΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ, ιακβάλνληαο ππφςε: 

 
1. Σελ αλάγθε πξνκήζεηαο εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ θαη 

γξαθηθήο χιεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α’) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ηεχρνο Α΄147/ 08-08-2016). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008  θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5. Σελ ππ’ αξίζκ. :   448/ 2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ,γηα ηελ ςήθηζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018.  

6. Σηο ππ. αξηζκ.  :  2550/ 30-01-2018  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο πξνκήζεηαο εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ θαη γξαθηθήο 

χιεο.. 

7. Σηο κε αξηζκφ 3 & 4 /2018 απνθάζεηο ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε-δηάζεζε  ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ αληίζηνηρα  (Κ.Α. 02.10.6613, 

02.15.6613 ,02.30.6613 θαη 02.10.6612).  

8. Σελ    / 2018 (ΑΓΑ ………………….) απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο απηήο, ηελ επηινγή ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο, ηελ έγθξηζε 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ  

δηαγσληζκνχ. 

9. Σελ ππ’ αξηζκ. :   ……………. ζρεηηθή δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 
10. Σν ππ’ αξηζ.:   ………………. πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 
11. Σελ ππ’ αξηζκ……….. Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ.: ……………….. 

πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη αλαθήξπμεο πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ. 
12. Σν ππ’ αξηζκ.: ………………….. πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηνπο πξνζσξηλνχο αλαδφρνπο 
13. Σελ ππ’ αξηζκ.:   ………. Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ.: …………….. 

πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη θαηαθχξσζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο πξνκήζεηαο ζηνπο 
πξνκεζεπηέο. 

14. Σελ ππ’ αξηζκ.:   ………. ζρεηηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2ν  

Οη ηηκέο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνζθνξά 
ηνπ πξνκεζεπηή ε νπνία ζεσξείηαη ζχκθσλε κε ηηο ππ. αξηζκ.  :  2550/ 30-01-2018  ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζηπαζην ζηνηρείν ηεο ζχκβαζεο θαη δελ κπνξνχλ 
λα κεηαβιεζνχλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, γηα ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζεο.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

 

Οη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή παξαηίζεληαη αλαιπηηθά γηα θάζε είδνο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΑΝΑ 
ΣΕΜΑΧΙΟ  

ΑΝΕΤ 
ΦΠΑ   

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ 
ΦΠΑ 

Γ= ΓΝΗΙΟ 
=ΤΜΒΑΣΟ 

1.  TONER LEXMARK 
E260D 
(260Α11Ε BLACK)  
CPV :30125110-5 
 
 

ΣΕΜΑΧΙΟ 
 

5    

2.  LEXMARK 
PHOTOCONDUCT
OR  E260D 
(260X22G)  
CPV : 22500000-5 
 

ΣΕΜΑΧΙΟ 
 

1    

3.  TONER LEXMARK 
MS310DN 
(502H (HIGH 
CAPACITY)-
BLACK)  
CPV :30125110-5 
 

ΣΕΜΑΧΙΟ 
 

60    

4.  LEXMARK 
PHOTOCONDUCT
OR  ΓΙΑ  MS310 
DN 
(50F0Z00 ή 
αλλιώς 500Ζ) 
CPV : 22500000-5 
 

ΣΕΜΑΧΙΟ 
 

20    

5.  TONER CANON 
MF4550 
(CARTRIDGE 
CANON 728 – 
2100 pages)  
CPV :30125110-5 
 

ΣΕΜΑΧΙΟ 
 

25    

6.  TONER HP LJ 
1300  
(OEMQ2613X  - 
13 X BLACK-
4000pages)  
CPV : 30125110-5 
 

TEMAXIO 2    

7.  TONER HP LJ 
1020  
(12 Α  BLACK)  
CPV : 30125110-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 5    
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8.  TONER HP 1102 ( 
85A BLACK)  
CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 15    

9.  TONER  HP LJ 
1005  
(35 A  BLACK)  
CPV : 30125110-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 5    

10.   TONER  
SAMSUNG SCX 
4623F (  1052 L 
BLACK)  
CPV : 30125110-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ 1    

11.  TONER  

SAMSUNG SCX 

4728F (  D103L 

BLACK)  

CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 6    

12.  TONER  

SAMSUNG SCX 

4650  

(MLT D117S 

BLACK)  

CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 2    

13.  TONER  

SAMSUNG SL-

M2675FN – 

M2875FD 

(MLT D116 

BLACK)  

CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 20    

14.  TONER  EPSON 

ACU LASER 

M1200 (S050520 

Black)  

CPV : 30125110-5 

ΣΕΜΑΧΙΟ   2    

15.  TONER EPSON 
EPL 6200 
(S 050167 BLACK)  
CPV : 30125110-5 

TEMAXIO 
 
 

12    

16.  DRUM 
UNIT(Photo 
conductor) 
EPSON EPL6200  
(C13S051099)  

ΣΕΜΑΧΙΟ 5    
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CPV : 22500000-5 
 

17.  * TONER 

KYOCERA FS-

6970DN (TK-450 

Black 

1T02J50EU0 )  

CPV : 30125110-5 

 

TEMAXIO 3    
*Γ 

18.  ΜΕΛ . ΕΚΣΤΠΩΣΗ 
(CARTRIDGE)   
EPSON STYLUS 
PHOTO 1500W 
(CT13T07914010 
– BLACK) 
CPV : 30192113-6 
 

TEMAXIO 4    

19.  ΜΕΛ . ΕΚΣΤΠΩΣΗ 
(CARTRIDGE)   
EPSON STYLUS 
PHOTO 1500W 
(CT13T07924010 
– CYAN) 
CPV : 30192113-6 
 

TEMAXIO 3    

20.  ΜΕΛ . ΕΚΣΤΠΩΣΗ 
(CARTRIDGE)   
EPSON STYLUS 
PHOTO 1500W 
(CT13T07954010 
– LIGHT CYAN) 
CPV : 30192113-6 
 

TEMAXIO 3 
 

   

21.  ΜΕΛ . ΕΚΣΤΠΩΣΗ 
(CARTRIDGE)   
EPSON STYLUS 
PHOTO 1500W 
(CT13T07964010 
– LIGHT 
MAGENTA) 
CPV : 30192113-6 
 

TEMAXIO 3    

22.  ΜΕΛ . ΕΚΣΤΠΩΣΗ 
(CARTRIDGE)   
EPSON STYLUS 
PHOTO 1500W 
(CT13T07934010 
–MAGENTA) 

ΣΕΜΑΧΙΟ 
 

3    
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CPV : 30192113-6 
 
 

23.  ΜΕΛ . ΕΚΣΤΠΩΣΗ 
(CARTRIDGE)   
EPSON STYLUS 
PHOTO 1500W 
(CT13T07944010 
–YELLOW) 
CPV : 30192113-6 
 

ΣΕΜΑΧΙΟ 
 

3    

24.  ΜΕΛΑΝΙ  FAX   
PANASONIC KX-
MB771 (KX 
FAT92 BLACK)  
CPV : 30192320-0 

ΣΕΜΑΧΙΟ 
 

9    

25.  DRUM UNIT ΓΙΑ 
FAX   PANASONIC 
KX-MB771 (KX 
FAD93)  
CPV : 22500000-5 
 
 
 

ΣΕΜΑΧΙΟ 
 

3    

26.  ΜΕΛΑΝΙ  FAX   
PANASONIC KX-
FP 205 (KX FA52X 
BLACK)  
CPV : 30192320-0 

ΤΚΕΤΑΙΑ 
ΣΩΝ 2 
ΣΕΜΑΧΙΩΝ 

5    

27.  ΜΕΛΑΝΙ  FAX    
PHILIPS  
Thermal Transfer Magic 
Primo 5 PPF-631 
CPV : 30192320- 

 

ΣΕΜΑΧΙΟ 
 

2    

28.  ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ(
INK RIBBON 
CASSETTE) ΓΙΑ 
ΡΟΛΟΪ 
ΠΑΡΟΤΙΩΝ – 
AMANO EX 
3000N (2559RD)  
CPV : 30192320-0 

TEMAXIO 2    

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α.  

ΦΠΑ  24%  

 
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. 24% 
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ΑΡΘΡΟ 4ν  

Δθφζνλ θάπνην απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε απνδεηρηεί ειαηησκαηηθφ, ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα 
κε λέν αξίζηεο πνηφηεηαο, θαη εάλ απνδεηρηνχλ ειαηησκαηηθά πεξηζζφηεξν απφ ην 20% ηεο πνζφηεηαο 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνχ, ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα φιε ε πνζφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνχ κε 
λέα πξντφληα, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. Σπρφλ «θξπκκέλα» ειαηηψκαηα 
ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαθή εθηχπσζε ή ηελ παληειή έιιεηςε εθηχπσζεο, αθνχ 
δηαπηζησζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, δεκηνπξγνχλ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε  φιεο 
ηεο ινηπήο πνζφηεηαο, θαζψο θαη ησλ ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
κεξηθψο.  

Δθφζνλ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε θάπνην κεράλεκα ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο απφ ηε ρξήζε 
ηζνδχλακσλ ή ζπκβαηψλ ηφλεξ (γεγνλφο πνπ ζα πηζηνπνηεζεί απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία είηε απφ 
εμεηδηθεπκέλν θνξέα ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ), ν πξνζθέξσλ ζα αλαιάβεη είηε ηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο βιάβεο ηνπ κεραλήκαηνο είηε ηελ απνδεκίσζε ηεο ρξέσζεο ηνπ επηζθεπαζηή. 
Η πνηφηεηα εθηχπσζεο, θαζψο θαη ν αξηζκφο εθηππψζεσλ ηνπ ηζνδχλακνπ πξντφληνο, ζπκθσλνχλ κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ γλήζηνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αξηζκφο εθηππψζεσλ 
κηθξφηεξνο θαηά 15% ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ζα αληηθαηαζηαζεί φιε ε ππφ πξνκήζεηα πνζφηεηα 
ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο. 
 

Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα: ηηο εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα αλαγξάθεηαη α) ε 
ζπκβαηφηεηα ηχπνπ –κνληέινπ, θαη β) ε εκεξνκελία ιήμεο ή ελαιιαθηηθά, ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο. Οη 
εζσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα είλαη αεξνζηεγείο. Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα έρνπλ εγγχεζε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δέθα νρηψ (18) κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.  

 
ΑΡΘΡΟ 5ν  

Οη παξαγγειίεο θαη ν ηφπνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζα δίλνληαη απνθιεηζηηθά, κε έγγξαθε εληνιή 
ηνπ Γξ. Πξνκεζεηψλ, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ο πξνκεζεπηήο  
είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε , ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ζην αθέξαην, ην ζπληνκφηεξν 
δπλαηφ. Η κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε θαη δαπάλε ηνπ 
πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο  δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη αδπλακία έγθαηξεο παξάδνζεο 
επηθαινχκελνο ηπρφλ δπζρέξεηα εμεχξεζεο ζηελ αγνξά ηνπ είδνπο απηνχ. Ο Γήκνο Νάνπζαο δελ είλαη ζε 
θακία πεξίπησζε ππνρξεσκέλνο λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ. Οη πνζφηεηεο 
δχλαηαη λα απμεζνχλ ή λα κεησζνχλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη δελ έρεη γίλεη ππέξβαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ηεο πξνκήζεηαο. ε θάζε πεξίπησζε, ν 
πξνκεζεπηήο κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δειψλεη πσο είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζην 
αθέξαην ζηηο ζρεηηθέο παξαγγειίεο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ 
Γήκνπ, φπσο θάζε θνξά απηή ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016,    κε 
ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ δειηίνπ απνζηνιήο – ηηκνινγίνπ. Ο πξνκεζεπηήο  νθείιεη λα ελεκεξψλεη 
ζρεηηθά ην Γξ. Πξνκεζεηψλ, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο κέξεο πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ 
ζην Γήκν, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ν  
Ο πξνκεζεπηήο πξνζθφκηζε ηελ ππ’αξηζκ. :……………, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

έθδνζεο ……………… ζε πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο άλεπ Φ.Π.Α., ήηνη  , 
………….. € . Η παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή απαηηείηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 
Γήκνπ, κε ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη, ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ σο πξνο ηνλ 
ρξφλν , ηνλ ηφπν θαη ηελ πνηφηεηα  ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε ζθνπφ λα θαιπθζεί ε ηπρφλ δεκηά 
πνπ ζα ππνζηεί ε αλαζέηνπζα αξρή, εάλ θαηά ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο κέρξη ηελ εθηέιεζή ηεο, αξλεζεί λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή ηηο 
εθπιεξψζεη πιεκκειψο. Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 
ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ν  





[8] 
 

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ, κε ηελ έθδνζε 
εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ  ηηκνινγίνπ, κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ 
πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, φπσο θάζε θνξά απηή ηζρχεη θαη χζηεξα απφ ηνλ 
έιεγρν ηνπ εληάικαηνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία  Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο , ζπλνιηθήο αμίαο  ………… € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
(…………..€ +…………. €  Φ.Π.Α. 24%) ζα βαξχλεη ηνπο  Κ.Α. 02.10.6613, 02.15.6613 θαη 02.30.6613 
«Πξνκήζεηα  εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  
εμφδσλ έηνπο 2018 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ έηνπο  2019. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ν  

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εθαξκφδνληαη: 
 α)νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/ 2016 
 β)νη φξνη ηεο παξνχζαο θαη 
 γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο (άξζξν 129 Ν. 4412/216) 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9ν  

Οη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηνπο νπνίνπο ν πξνκεζεπηήο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, 

ηζρχνπλ απφ ζήκεξα   ………… , έσο θαη ηελ ……………….  Η ςφμβαςη αυτή μπορεί να παραταθεί 
χρονικά εφ' όςον, α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρη, β)δεν υπάρχει υπζρβαςη του 
ποςοφ τησ ςφμβαςησ ,γ) το χρονικό διάςτημα τησ παράταςησ  δεν υπερβαίνει το 50 % του χρονικοφ 
ορίου τησ αρχικήσ ςφμβαςησ. Η ανωτζρω παράταςη ιςχφοσ είναι δυνατή, φςτερα από τη λήψη τησ 
ςχετικήσ απόφαςησ του αρμοδίου προσ τοφτο οργάνου η οποία λαμβάνεται πριν από τη λήξη τησ 
ςφμβαςησ. 

  Η ηηκή πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, δελ ππφθεηηαη  ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε 
ιφγν ή αηηία, αιιά  παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο αιιά 
θαη ζε ηπρφλ παξάηαζε απηήο φπσο αλαθέξεηαη θαη αλσηέξσ.           

 
ΑΡΘΡΟ 10ν  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο 
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. 
 
 
 

 ΑΡΘΡΟ 11ν  
Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο βαξχλεη ην 

δήκν. 
Η παξνχζα ζπληάρζεθε ζε 3 αληίγξαθα, θαη έιαβε 2 αληίγξαθα ν Γήκνο θαη 1 αληίγξαθν ν 

πξνκεζεπηήο. 

 
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 
 
    Ο ΓΗΜΑΡΥΟ                         Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
 
 
 
 
 
        ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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Νάνπσα   …….. 
Αξ.Πξωτ: …….. 

 
 

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 3 ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ 
ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 
 

ΣΜΗΜΑ 3: 
 Πξνκήζεηα αλαιωσίκωλ γηα τα υωτναλτηγξαυηθά κεραλήκατα τνπ Γήκνπ) (τόλεξ θαη 

τύκπαλα) 
 
 

ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα εκέξα   ……………………    θαη ψξα …..π.κ. 
νη θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη: 

 
α ) Κνπτσνγηάλλεο Νηθόιανο, δήκαξρνο ελεξγψλ ζηελ πεξίπησζε απηή σο λφκηκνο 

 εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ  Ηξσηθήο Πφιεο Νάνπζαο, κε έδξα ηελ νδφ Γεκ. Βιάρνπ 30 (πξψελ 
Γεκαξρίαο) , ζηε Νάνπζα, Σ.Κ. 59200, κε  Α.Φ.Μ. 998841450 – Γ.Ο.Τ. ΒΔΡΟΙΑ   θαη ν / ε 

β) …………………….  , λφκηκνο/κε εθπξφζσπνο / ηδηνθηήηεο, ηεο εηαηξείαο / αηνκηθήο 
επηρείξεζεο, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ……………… , πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ ……………………, Σ.Κ. 
……………. (Α.Φ.Μ.: …………… – Γ.Ο.Τ. ……………………………….),  ζηνλ/ζηελ νπνίν/α 
θαηαθπξψζεθε κεηά απφ  δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  κφλν βάζεη ηηκήο, ε πξνκήζεηα πνπ αθνξά ζην 
ΣΜΗΜΑ 3: Πξνκήζεηα αλαιωσίκωλ γηα τα υωτναλτηγξαυηθά κεραλήκατα τνπ Γήκνπ (τόλεξ θαη 
τύκπαλα) - ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ……………… €  , ηνπ δηαγσληζκνχ  «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ 
ΤΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ , απνθαινχκελνο εθεμήο «Πξνκεζεπηήο», ζπκθψλεζαλ θαη 
απνδέρηεθαλ ηα αθφινπζα: 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν  
Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αλαζέηεη ζηνλ Πξνκεζεπηή, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο,  ηελ  πξνκήζεηα πνπ αθνξά ζην ΣΜΗΜΑ 3: Πξνκήζεηα αλαιωσίκωλ γηα τα 
υωτναλτηγξαυηθά κεραλήκατα τνπ Γήκνπ) (τόλεξ θαη τύκπαλα)ηνπ δηαγσληζκνχ  «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ 

ΤΛΗ  ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ, ιακβάλνληαο ππφςε: 

 





[2] 
 

1. Σελ αλάγθε πξνκήζεηαο εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ θαη 

γξαθηθήο χιεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α’) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ηεχρνο Α΄147/ 08-08-2016). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008  θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5. Σελ ππ’ αξίζκ. :   448/ 2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ,γηα ηελ ςήθηζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018.  

6. Σηο ππ. αξηζκ.  :  2550/ 30-01-2018  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο πξνκήζεηαο εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ θαη γξαθηθήο 

χιεο.. 

7. Σηο κε αξηζκφ 3 & 4 /2018 απνθάζεηο ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε-δηάζεζε  ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ αληίζηνηρα  (Κ.Α. 02.10.6613, 

02.15.6613 ,02.30.6613 θαη 02.10.6612).  

8. Σελ    / 2018 (ΑΓΑ ………………….) απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο απηήο, ηελ επηινγή ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο, ηελ έγθξηζε 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ  

δηαγσληζκνχ. 

9. Σελ ππ’ αξηζκ. :   ……………. ζρεηηθή δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 
10. Σν ππ’ αξηζ.:   ……………….. πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 
11. Σελ ππ’ αξηζκ.:   ……………….. Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ.: 

……………. πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη αλαθήξπμεο πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ. 
12. Σν ππ’ αξηζκ.: ………….πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηνπο πξνζσξηλνχο αλαδφρνπο 
13. Σελ ππ’ αξηζκ.:…………. Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ.: …………… 

πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη θαηαθχξσζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο πξνκήζεηαο ζηνπο 
πξνκεζεπηέο. 

14. Σελ ππ’ αξηζκ.:   ………. ζρεηηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ν  
Οη ηηκέο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ πξνκεζεπηή ε νπνία ζεσξείηαη ζχκθσλε κε ηηο ππ. αξηζκ.  :  2550/ 30-01-2018  ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ Γήκνπ., νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο ζχκβαζεο θαη δελ κπνξνχλ 
λα κεηαβιεζνχλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, γηα ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζεο.  

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

Οη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή παξαηίζεληαη αλαιπηηθά γηα θάζε είδνο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Α/Α ΔΙΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ/ΜΟΝ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA 
BIZ HUB 250(TN 211 
BLACK)  
CPV : 30125120-8 

ΣΔΜΑΥΙΟ 2   

2.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA 
BIZ HUB C220 
(BLACK , TN216K)  
CPV : 30125120-8 

TEMAXIO 4   

3.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA 
BIZ HUB C220 
(MAGENTA, 
TN216M)  
CPV : 30125120-8 

ΣΔΜΑΥΙΟ 2   

4.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA 
BIZ HUB C220 
(YELLOW , TN216Y)  
CPV : 30125120-8 

ΣΔΜΑΥΙΟ 2   

5.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA 
BIZ HUB C220 
( CYAN, TN216C)  
CPV : 30125120-8 
 
 

ΣΔΜΑΥΙΟ 2 
 

  

6.  DRUM UNIT 
ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA 
BIZ HUB C220 
(BLACK , DR311K)  
CPV : 22500000-5 

 
 

ΣΔΜΑΥΙΟ 2   

7.  DRUM UNIT 
ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA 
BIZ HUB C220 
(CYAN , DR311C)  
CPV : 22500000-5 
 
 

ΣΔΜΑΥΙΟ 1   

8.  DRUM UNIT 
ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA 
BIZ HUB C220 
(MAGENTA , 
DR311M)  
CPV : 22500000-5 

 
 

ΣΔΜΑΥΙΟ 1   

9.  DRUM UNIT ΣΔΜΑΥΙΟ 1   
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ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA 
BIZ HUB C220 
(YELLOW , DR311Y)  
CPV : 22500000-5 

 
 

10.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA 
BIZ HUB C284e 
(BLACK, TN321K)  
CPV : 30125120-8 

ΣΔΜΑΥΙΟ 12   

11.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA 
BIZ HUB C284e 
(CYAN, TN321C)  
CPV : 30125120-8 

ΣΔΜΑΥΙΟ 5   

12.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA 
BIZ HUB C284e 
(MAGENTA, 
TN321M)  
CPV : 30125120-8 
 

ΣΔΜΑΥΙΟ 5   

13.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA 
BIZ HUB C284e 
 
(YELLOW, TN321Y)  
CPV : 30125120-8 
 
 

ΣΔΜΑΥΙΟ 5   

14.  DRUM UNTI 
ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA 
BIZ HUB C284e 
(BLACK, DR512K)  
CPV : 22500000-5 
 

ΣΔΜΑΥΙΟ 5   

15.  DRUM UNIT 
ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA 
BIZ HUB C284e 
(ΔΓΥΡΩΜO DRUM, 
DR512, Y,M,C)  
CPV : 22500000-5 

 
 

ΣΔΜΑΥΙΟ 
(ΔΣ ΣΩΝ 3, 
Y,M,C) 

3   

16.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KONIKA MINOLTA 
BIZ HUB 224e 
(BLACK, TN322)  
CPV : 30125120-8 

ΣΔΜΑΥΙΟ 5   

17.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ  
TOSHIBA Estudio 
170F 
(T170F) 

ΣΔΜΑΥΙΟ 2   





[5] 
 

CPV : 30125120-8 

18.  DRUM UNIT ΓΙΑ 
TOSHIBA Estudio 
170F 
(OD170F) 
CPV : 22500000-5 
 
 

ΣΔΜΑΥΙΟ 1   

19.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣΣ/ΠΙΚΟΤ 
PANASONIC WORK 
IO 8016(DP 8016P)  
CPV : 30125120-8 
 

ΣΔΜΑΥΙΟ 1   

20.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KYOCERA  KM 2035 
(TK 410 BLACK) 
CPV : 30125120-8 

TEMAXIO 1   

21.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KYOCERA 
TASKALFA 2551ci  
(TK  TK-8325K -
BLACK) 
CPV : 30125120-8 

 
 

TEMAXIO 5   

22.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KYOCERA 
TASKALFA 2551ci  
(TK 8325C -CYAN) 
CPV : 30125120-8 

 
 

TEMAXIO 3   

23.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KYOCERA 
TASKALFA 2551ci  
(TK 8325M -
MAGENTA) 
CPV : 30125120-8 

 
 

TEMAXIO 3   

24.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ    
KYOCERA 
TASKALFA 2551ci  
(TK 8325Y -
YELLOW)  
CPV : 30125120-8 

 
 

TEMAXIO 3   

25.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ  
INFOTEC IS 2265  
(DT50BLK00) 
CPV : 30125120-8 

ΣΔΜΑΥΙΟ 3   

26.  ΓΡΑΦ. ΦΩΣ/ΠΙΚΟΤ   SHARP AR-5316E 
(AR 016T) 
 

ΣΔΜΑΥΙΟ 1 

 

ΣΔΜΑΥΙΟ 1   





[6] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε  ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξηα θαη σε άξηστε θατάστασε (ζα 

πξέπεη λα κελ έρνπλ θζνξέο ή αιινηψζεηο). Θα είλαη γλήσηα (original),  αληίζηνηρα κε ηνπο ηχπνπο ησλ 
θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ν  

Οη παξαγγειίεο θαη ν ηφπνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζα δίλνληαη απνθιεηζηηθά, κε έγγξαθε εληνιή 
ηνπ Γξ. Πξνκεζεηψλ, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ο πξνκεζεπηήο  
είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε , ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ζην αθέξαην, ην ζπληνκφηεξν 
δπλαηφ. Η κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε θαη δαπάλε ηνπ 
πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο  δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη αδπλακία έγθαηξεο παξάδνζεο 
επηθαινχκελνο ηπρφλ δπζρέξεηα εμεχξεζεο ζηελ αγνξά ηνπ είδνπο απηνχ. Ο Γήκνο Νάνπζαο δελ είλαη ζε 
θακία πεξίπησζε ππνρξεσκέλνο λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ. Οη πνζφηεηεο 
δχλαηαη λα απμεζνχλ ή λα κεησζνχλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη δελ έρεη γίλεη ππέξβαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ηεο πξνκήζεηαο. ε θάζε πεξίπησζε, ν 
πξνκεζεπηήο κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δειψλεη πσο είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζην 
αθέξαην ζηηο ζρεηηθέο παξαγγειίεο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ 
Γήκνπ, φπσο θάζε θνξά απηή ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016,    κε 
ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ δειηίνπ απνζηνιήο – ηηκνινγίνπ. Ο πξνκεζεπηήο  νθείιεη λα ελεκεξψλεη 
ζρεηηθά ην Γξ. Πξνκεζεηψλ, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο κέξεο πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ 
ζην Γήκν, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ν  
Ο πξνκεζεπηήο πξνζθφκηζε ηελ ππ’αξηζκ. ………………..σε πνσνστό 5% τεο σπλνιηθήο 

σπκβατηθήο αμίαο άλεπ Φ.Π.Α., ήτνη  ………….. € . Η παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή απαηηείηαη γηα ηε 
δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη, ηε ζπκκφξθσζε κε 
ηελ πξνζθνξά ηνπ σο πξνο ηνλ ρξφλν , ηνλ ηφπν θαη ηελ πνηφηεηα  ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε 
ζθνπφ λα θαιπθζεί ε ηπρφλ δεκηά πνπ ζα ππνζηεί ε αλαζέηνπζα αξρή, εάλ θαηά ην δηάζηεκα πνπ 
κεζνιαβεί απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ εθηέιεζή ηεο, αξλεζεί λα εθπιεξψζεη ηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή ηηο εθπιεξψζεη πιεκκειψο. Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή 
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ 
ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ν  
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ, κε ηελ έθδνζε 

εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ  ηηκνινγίνπ, κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ 
πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, φπσο θάζε θνξά απηή ηζρχεη θαη χζηεξα απφ ηνλ 
έιεγρν ηνπ εληάικαηνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία  Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο , ζπλνιηθήο αμίαο  ………………. € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
(……….. € + …………..€  Φ.Π.Α. 24%) ζα βαξχλεη ηνπο  Κ.Α. 02.10.6613, 02.15.6613 θαη 02.30.6613 
«Πξνκήζεηα  εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  
εμφδσλ έηνπο 2018 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ έηνπο 2019. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ν  
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εθαξκφδνληαη: 

 
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. 

 

 
Φ.Π.Α. 24% 

 

 
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. 24% 
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 α)νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/ 2016 
 β)νη φξνη ηεο παξνχζαο θαη 
 γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο (άξζξν 129 Ν. 4412/216) 
 

 
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8ν  

Οη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηνπο νπνίνπο ν πξνκεζεπηήο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, 

ηζρχνπλ απφ ζήκεξα   ………… , έσο θαη ηελ ……………….  Η ςφμβαςη αυτή μπορεί να παραταθεί 
χρονικά εφ' όςον, α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρη, β)δεν υπάρχει υπζρβαςη του 
ποςοφ τησ ςφμβαςησ ,γ) το χρονικό διάςτημα τησ παράταςησ  δεν υπερβαίνει το 50 % του χρονικοφ 
ορίου τησ αρχικήσ ςφμβαςησ. Η ανωτζρω παράταςη ιςχφοσ είναι δυνατή, φςτερα από τη λήψη τησ 
ςχετικήσ απόφαςησ του αρμοδίου προσ τοφτο οργάνου η οποία λαμβάνεται πριν από τη λήξη τησ 
ςφμβαςησ. 
      Η ηηκή πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, δελ ππφθεηηαη  ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή 
αηηία, αιιά  παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη ζε 
ηπρφλ παξάηαζε απηήο φπσο αλαθέξεηαη θαη αλσηέξσ.           

 
ΑΡΘΡΟ 9ν  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο 
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. 
 
 

 ΑΡΘΡΟ 10ν  
Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο βαξχλεη ην 

δήκν. 
Η παξνχζα ζπληάρζεθε ζε 3 αληίγξαθα, θαη έιαβε 2 αληίγξαθα ν Γήκνο θαη 1 αληίγξαθν ν 

πξνκεζεπηήο. 

 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

 
    Ο ΓΗΜΑΡΥΟ                         Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
 
 
 
 
 
        ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 
ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ   
 Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΣΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
Πιεξνθνξίεο:Βαηαληδή Αζ.-Λαπαβίηζαο Γ. 
Σει.:2332350367,50328 
Fax:2332024260 
Mail:lapavitsas@naoussa.gr 
        vatantzi@naoussa.gr 

  
 
                             
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νάνπζα   …….. 
Αξ.Πξωη: …….. 

 
 

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 4 ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ 
ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 
 

ΣΜΗΜΑ 4: 
Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπώλ πιηθώλ γξαθείνπ 

 
ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα εκέξα    ………….    θαη ψξα ……. ……. νη 

θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη: 
 
α ) Κνπηζνγηάλλεο Νηθόιανο, δήκαξρνο ελεξγψλ ζηελ πεξίπησζε απηή σο λφκηκνο 
 εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ  Ηξσηθήο Πφιεο Νάνπζαο, κε έδξα ηελ νδφ Γεκ. Βιάρνπ 30 (πξψελ 
Γεκαξρίαο) , ζηε Νάνπζα, Σ.Κ. 59200, κε  Α.Φ.Μ. 998841450 – Γ.Ο.Τ. ΒΔΡΟΙΑ   θαη ν / ε 
 
β ) …………………….  , λφκηκνο/κε εθπξφζσπνο / ηδηνθηήηεο, ηεο εηαηξείαο / αηνκηθήο 
επηρείξεζεο, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ……………… , πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ ……………………, Σ.Κ. 
……………. (Α.Φ.Μ.: …………… – Γ.Ο.Τ. ……………………………….),  ζηνλ/ζηελ νπνίν/α  
θαηαθπξψζεθε κεηά απφ  δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  κφλν βάζεη ηηκήο, ε πξνκήζεηα πνπ 
αθνξά ζην ΣΜΗΜΑ 4: Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπώλ πιηθώλ γξαθείνπ, ζπλνιηθνχ 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ………… €, ηνπ δηαγσληζκνχ  «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ 
ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΓΙΑ 
ΣΟ ΓΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ , απνθαινχκελε εθεμήο «Πξνκεζεπηήο», ζπκθψλεζαλ θαη 
απνδέρηεθαλ ηα αθφινπζα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν  
Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αλαζέηεη ζηελ Πξνκεζεπηή, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο,  ηελ  πξνκήζεηα πνπ αθνξά ζην ΣΜΗΜΑ 4: Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπώλ πιηθώλ 
γξαθείνπ, ηνπ δηαγωληζκνύ  «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ  ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ, ιακβάλνληαο 

ππφςε: 
 





[2] 
 

1. Σελ αλάγθε πξνκήζεηαο εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ θαη 

γξαθηθήο χιεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α’) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ηεχρνο Α΄147/ 08-08-2016). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008  θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5. Σελ ππ’ αξίζκ. :   448/ 2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ,γηα ηελ ςήθηζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018.  

6. Σηο ππ. αξηζκ.  :  2550/ 30-01-2018  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο πξνκήζεηαο εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ θαη γξαθηθήο 

χιεο.. 

7. Σηο κε αξηζκφ 3 & 4 /2018 απνθάζεηο ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε-δηάζεζε  ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ αληίζηνηρα  (Κ.Α. 02.10.6613, 

02.15.6613 ,02.30.6613 θαη 02.10.6612).  

8. Σελ    / 2018 (ΑΓΑ ………………….) απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο απηήο, ηελ επηινγή ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο, ηελ έγθξηζε 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ  

δηαγσληζκνχ. 

9. Σελ ππ’ αξηζκ. :   ……………. ζρεηηθή δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 
10. Σν ππ’ αξηζ.:   ……………….. πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 
11. Σελ ππ’ αξηζκ.:   ……………….. Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ.: 

……………. πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη αλαθήξπμεο πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ. 
12. Σν ππ’ αξηζκ.: ………….πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηνπο πξνζσξηλνχο αλαδφρνπο 
13. Σελ ππ’ αξηζκ.:…………. Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζ.: …………… 

πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη θαηαθχξσζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο πξνκήζεηαο ζηνπο 
πξνκεζεπηέο. 

14. Σελ ππ’ αξηζκ.:   ………. ζρεηηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ν  
Οη ηηκέο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ πξνκεζεπηή ε νπνία ζεσξείηαη ζχκθσλε κε ηηο ππ. αξηζκ.  :  2550/ 30-01-2018  ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ Γήκνπ., νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο ζχκβαζεο θαη δελ κπνξνχλ 
λα κεηαβιεζνχλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, γηα ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζεο.  

 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ν  
Οη παξαγγειίεο θαη ν ηφπνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζα δίλνληαη απνθιεηζηηθά, κε έγγξαθε εληνιή 

ηνπ Γξ. Πξνκεζεηψλ, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ο πξνκεζεπηήο  
είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε , ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ζην αθέξαην, ην ζπληνκφηεξν 
δπλαηφ. Η κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε θαη δαπάλε ηνπ 
πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο  δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη αδπλακία έγθαηξεο παξάδνζεο 
επηθαινχκελνο ηπρφλ δπζρέξεηα εμεχξεζεο ζηελ αγνξά ηνπ είδνπο απηνχ. Ο Γήκνο Νάνπζαο δελ είλαη ζε 
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θακία πεξίπησζε ππνρξεσκέλνο λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ. Οη πνζφηεηεο 
δχλαηαη λα απμεζνχλ ή λα κεησζνχλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη δελ έρεη γίλεη ππέξβαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ηεο πξνκήζεηαο. ε θάζε πεξίπησζε, ν 
πξνκεζεπηήο κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δειψλεη πσο είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζην 
αθέξαην ζηηο ζρεηηθέο παξαγγειίεο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ 
Γήκνπ, φπσο θάζε θνξά απηή ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016,    κε 
ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ δειηίνπ απνζηνιήο – ηηκνινγίνπ. Ο πξνκεζεπηήο  νθείιεη λα ελεκεξψλεη 
ζρεηηθά ην Γξ. Πξνκεζεηψλ, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο κέξεο πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ 
ζην Γήκν, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ν  
Ο πξνκεζεπηήο πξνζθφκηζε ηελ ππ’αξηζκ. …………….., εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

έθδνζεο …………………… ζε πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο άλεπ Φ.Π.Α., ήηνη  , 
…………… € . Η παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή απαηηείηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 
Γήκνπ, κε ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη, ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ σο πξνο ηνλ 
ρξφλν , ηνλ ηφπν θαη ηελ πνηφηεηα  ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε ζθνπφ λα θαιπθζεί ε ηπρφλ δεκηά 
πνπ ζα ππνζηεί ε αλαζέηνπζα αξρή, εάλ θαηά ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο κέρξη ηελ εθηέιεζή ηεο, αξλεζεί λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή ηηο 
εθπιεξψζεη πιεκκειψο. Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 
ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ν  
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, κε ηελ έθδνζε 

εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ  ηηκνινγίνπ, κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ 
πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, φπσο θάζε θνξά απηή ηζρχεη θαη χζηεξα απφ ηνλ 
έιεγρν ηνπ εληάικαηνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία  Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο , ζπλνιηθήο αμίαο  ……………… €  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
(…………..€ +…………. €  Φ.Π.Α. 24%) ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6612 «Πξνκήζεηα  γξαθηθήο χιεο θαη 
ινηπά πιηθά γξαθείνπ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  εμφδσλ έηνπο 2018 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ 
έηνπο 2019. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ν  
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εθαξκφδνληαη: 

 α)νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/ 2016 
 β)νη φξνη ηεο παξνχζαο θαη 
 γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο (άξζξν 129 Ν. 4412/216) 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ν  
Οη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηνπο νπνίνπο ν πξνκεζεπηήο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, 

ηζρχνπλ απφ ζήκεξα   ………… , έσο θαη ηελ ……………….  Η ςφμβαςη αυτή μπορεί να παραταθεί 
χρονικά εφ' όςον, α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρη, β)δεν υπάρχει υπζρβαςη του 
ποςοφ τησ ςφμβαςησ ,γ) το χρονικό διάςτημα τησ παράταςησ  δεν υπερβαίνει το 50 % του χρονικοφ 
ορίου τησ αρχικήσ ςφμβαςησ. Η ανωτζρω παράταςη ιςχφοσ είναι δυνατή, φςτερα από τη λήψη τησ 
ςχετικήσ απόφαςησ του αρμοδίου προσ τοφτο οργάνου η οποία λαμβάνεται πριν από τη λήξη τησ 
ςφμβαςησ. 
      Η ηηκή πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, δελ ππφθεηηαη  ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή 
αηηία, αιιά  παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη ζε 
ηπρφλ παξάηαζε απηήο φπσο αλαθέξεηαη θαη αλσηέξσ.           

 
ΑΡΘΡΟ 8ν  
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Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο 
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. 
 
 

 ΑΡΘΡΟ 9ν  
Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο βαξχλεη ην 

δήκν. 
Η παξνχζα ζπληάρζεθε ζε 3 αληίγξαθα, θαη έιαβε 2 αληίγξαθα ν Γήκνο θαη 1 αληίγξαθν ν 

πξνκεζεπηήο. 

 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

 
    Ο ΓΗΜΑΡΥΟ                         Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
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