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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι Αναδόχου για τθν «Ρρομικεια ξθρογραφικοφ χαρτιοφ 
Α4 και Α3 για τθν κάλυψθ των ςυνολικϊν αναγκϊν του Λδρφματοσ», ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
υποχρεϊςεισ που κζτει θ παροφςα προκιρυξθ. 

Συγκεκριμζνα: 

α/α Περιγραφι Ποςότθτα Σφποσ 

(τεμάχιο, 

λίτρο, κιλό 

κ.λπ.) 

CPV Προχπολο

γιςμόσ 

χωρίσ 

Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. υνολικόσ 

Προχπολογιςμ

όσ με Φ.Π.Α. 

Κ.Α.Ε. 

1 Λευκό 

φωτοαντιγραφικό 

χαρτί Α4, 80gr/m2 

4600  ΔΕΜΙΔΕ 

ΣΩΝ 500 

ΦΤΛΛΩΝ 

30197643-5 

 

11.129,03 2.670,97 € 13.800,00 1731.01 

2 Λευκό 

φωτοαντιγραφικό 

χαρτί Α3, 80gr/m2 

150 ΔΕΜΙΔΕ 

ΣΩΝ 500 

ΦΤΛΛΩΝ 

30197643-5 

 

907,26 217,74 € 1.125,00 1731.01 

3 Ροη 

φωτοαντιγραφικό 

χαρτί Α4, 80gr/m2 

10 ΔΕΜΙΔΕ 

ΣΩΝ 500 

ΦΤΛΛΩΝ 

30197643-5 

 

40,32 9,68 € 50,00 1731.01 

4 Κίτρινο 

φωτοαντιγραφικό 

χαρτί Α4, 80gr/m2 

5 ΔΕΜΙΔΕ 

ΣΩΝ 500 

ΦΤΛΛΩΝ 

30197643-5 

 

20,16 4,84 € 25,00 1731.01 

ΤΝΟΛΟ: 12.096,77 2.903,23 € 15.000,00  

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των απαιτιςεων. Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται 
ωσ απαράδεκτεσ προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ τουσ. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
O ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των δϊδεκα 
χιλιάδων ενενιντα ζξι ευρϊ και εβδομιντα επτά λεπτϊν (12.096,77€) πλζον ΦΠΑ 24% φψουσ δφο 
χιλιάδων εννιακοςίων τριϊν ευρϊ και είκοςι τριϊν λεπτϊν (2.903,23€), ιτοι ςυνολικό ποςό 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. δεκαπζντε χιλιάδων ευρϊ (15.000,00€). 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν: 

α) Ο προβλεπόμενοσ από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόροσ ειςοδιματοσ, όπωσ ιςχφει, ο οποίοσ 
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ. 

β) H προβλεπόμενθ κράτθςθ ςτισ ςυμβάςεισ που υπάγονται ςτο Ν.4013/2011, άρκρο 4, παρ.3 για 
τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και το 
αναλογοφν χαρτόςθμο, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 
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γ) Θ προβλεπόμενθ από το Ν. 4412/2016, άρκρο 350 παρ. 3 κράτθςθ για τθν κάλυψθ των 
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ). 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπό προμικεια ειδϊν αναφζρονται αναλυτικά ςτο Παράρτθμα Α’ 
τθσ παροφςασ.   
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  
Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται βάςει του ιςχφοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου και ςυγκεκριμζνα ςφμφωνα με: 
1.    Τον Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.84 τ.Αϋ) «Δομι και λειτουργία των Τεχνολογικϊν  

Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων». 
2.    Τισ διατάξεισ του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/2011) για τθ «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ 

τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων», 
όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε μεταγενζςτερα με τον Ν.4076/2012 «υκμίςεισ κεμάτων 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. τ.Α’ 159/10-8-2012). 

3. Το Ρ.Δ. 102/2013 «Μετονομαςία του Σερρϊν ςε ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ – Συγχϊνευςθ – 
Κατάργθςθ Τμθμάτων – Συγκρότθςθ Σχολϊν του ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ» 

4. Τον Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ 204/15.09.2011) 
5. Tον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147/8.8.2016) 
6. Τθν µε αρικµ. 209650/Η1/30-11-2017 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 642/4-12-2017) Υ.Α. µε τθν οποία 

διαπιςτϊκθκε θ εκλογι του ∆θµθτρίου Χαςάπθ ωσ Ρρφτανθ του Λδρφµατοσ και των ∆αυΐδ 
Κωνςταντίνου, Κεοδωρίδου Σωτθρίου Μυροφόρα Ευαγγελίασ, Στρουκόπουλου Χαράλαµπου 
και Μωχςιάδθ Αναςτάςιου ωσ Αντιπρυτάνεων του Λδρφµατοσ, µε κθτεία από 1-12-2017 ζωσ 
30-11-2021.  

7. τθν αρικμ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Λ5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαςθ του Ρρφτανθ του ΤΕΛ ΚΜ, 
Κακθγθτι Δθμθτρίου Χαςάπθ, με κζμα: “Κακοριςμόσ τομζων ευκφνθσ – αρμοδιοτιτων των 
Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Λ. ΚΜ-Σειρά αναπλιρωςθσ του Ρρφτανθ του ΤΕΛ ΚΜ”, θ οποία 
δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (Αρ. Φφλλου 4431/τ.Βϋ/15.12.2017), 

8. Τθ διόρκωςθ ςφάλματοσ ςτθν αρικμ.4531/7.12.2017 απόφαςθ του Ρρφτανθ του Τεχνολογικοφ 
Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 
4431/τ.Β’/15.12.2017 

9. Το με αρικμ. πρωτ. 3954/20-09-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003715812 2018-09-20) πρωτογενζσ 
αίτθμα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 15.000,00€, για τθν προμικεια ξθρογραφικοφ χαρτιοφ Α4 
και Α3 για τθν κάλυψθ των ςυνολικϊν αναγκϊν του Λδρφματοσ (CPV: 30197643-
5/Φωτοαντιγραφικό χαρτί), 

10. Τθν με αρικμ. πρωτ. 382/3961/20-09-2018 (ΑΔΑ:75ΨΓ469143-ΚΒ2, ΑΔΑΜ: 18REQ003716881 
2018-09-20), απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Λδρφματοσ 
οικονομικοφ ζτουσ 2018, ΚΑΕ 17.1731.01. 

11. Τθν απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του ΤΕΛ ΚΜ 353/33/20-09-2018 κζμα 14ο ΕΘΔ «Ζγκριςθ δαπάνθσ 
για τθν Ρρομικεια ξθρογραφικοφ χαρτιοφ Α4 και Α3 για τθν κάλυψθ των ςυνολικϊν αναγκϊν 
του Λδρφματοσ (ΑΔΑ: 7ΗΦ0469143-ΞΥ4) 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ, ςτθ ΔΛΑΥΓΕΛΑ, και τον Διαδικτυακό τόπο 
του ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ (http://www.teicm.gr)  

ΑΡΘΡΟ 7: ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Θ παροφςα Ρροκιρυξθ διατίκεται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο ΚΘΜΔΘΣ κακϊσ και μζςω του 
Διαδικτυακοφ τόπου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ «http://www.teicm.gr» 

http://www.teicm.gr/
http://www.teicm.gr/
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ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), κακϊσ και ςε τρίτεσ χϊρεσ υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 25 του Ν. 
4412/2016. 

Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ δε κα πρζπει να εμπίπτουν ςε κατάςταςθ ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 24 του Ν. 4412/2016. 

Για τουσ υποψθφίουσ ι προςφζροντεσ δε κα πρζπει να ςυντρζχει κανζνασ λόγοσ αποκλειςμοφ από 
αυτοφσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ με εγγεγραμμζνθ δραςτθριότθτα αυτιν του 
αντικειμζνου του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

Ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, εφόςον παραςτεί ανάγκθ και για τθ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, να 
ςτθρίηεται ςτισ δυνατότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν του με 
αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αποδεικνφει ςτθν ανακζτουςα αρχι ότι, για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ, κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ 
δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ, μια κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ 
δυνατότθτεσ των μετεχόντων ςτθν κοινοπραξία ι άλλων φορζων. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ 
προςφορά μζχρι τθν Δευτζρα 05/11/2018 και ϊρα 14:00. Θ προςφορά υποβάλλεται ςυνταγμζνθ ι 
μεταφραςμζνθ επιςιμωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μποροφν να 
υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι), ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο με τισ εξισ εξωτερικζσ ενδείξεισ: 

 
τοιχεία Αποςτολζα (υποψιφιου Αναδόχου): 

Ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου ι Επωνυμία νομικοφ προςϊπου, Ταχυδρομικι διεφκυνςθ, Τθλζφωνο, 
Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

 
Διεφκυνςθ υποβολισ και ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ 

ΡΟΣ: 
Τμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιϊςεων, Ρρομθκειϊν και Ρεριουςίασ, Κτίριο «Διοίκθςθ», 1οσ Προφοσ, 
Γραφείο 3 – Αίκουςα Δθμοπραςιϊν. 
 

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 
Διακιρυξθ αρ. πρωτ. 4647/22-10-2018 
(Θμερομθνία Διενζργειασ 06/11/2018 

Θμερομθνία κατάκεςθσ προςφοράσ 05/11/2018 
 

«Ρρομικεια ξθρογραφικοφ χαρτιοφ Α4 και Α3  
για τθν κάλυψθ των ςυνολικϊν αναγκϊν του Λδρφματοσ» 

ΠΡΟΟΧΗ: Να ΜΘΝ αποςφραγιςκεί από τθν Ταχυδρομικι Υπθρεςία & το Ρρωτόκολλο. 

Επίςθσ ςτο φάκελο τθσ κάκε  προςφοράσ  (κυρίωσ φάκελοσ) κα πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
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 Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ. 

 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί τθν προμικεια. 

 Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ.  

 Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα.  

Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ (κυρίωσ φάκελοσ), τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν 
προςφορά ςτοιχεία ςε ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ (με ποινι απόρριψθσ ςε περίπτωςθ μθ 

ςφράγιςισ τουσ) φακζλουσ ωσ εξισ: 

ΦΑΚΕΛΟ Α με τθν ζνδειξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Ρεριλαμβάνει τα δικαιολογθτικά του άρκρου 10 τθσ παροφςασ. 

ΦΑΚΕΛΟ Β με τθν ζνδειξθ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ρεριλαμβάνει τεχνικά ςτοιχεία προςφοράσ. 

ΦΑΚΕΛΟ Γ με τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ρεριλαμβάνει τα οικονομικά ςτοιχεία προςφοράσ. 

Οι φάκελοι Α, Β & Γ, κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ 
φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ 
‘’ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ’’ και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Θ προςφορά και τα άλλα ςτοιχεία, που κα τθ ςυνοδεφουν, κα υποβλθκοφν ςε ζνα πρωτότυπο  
φάκελο.  

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ.  

Οι προςφζροντεσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό κεωρείται ότι αποδζχονται πλιρωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει και κατάκεςθ δείγματοσ του προςφερόμενου 
χαρτιοφ, δθλαδι μία (1) δεςμίδα Α4 και μία (1) δεςμίδα Α3 ςε λευκό χρϊμα, μία (1) ςελίδα κίτρινου 
Α4 και μία (1) ςελίδα ροη Α4. 

ΑΡΘΡΟ 10:  

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

1. Ο φάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ πρζπει να περιζχει τα εξισ:  

Α) Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Ραράρτθμα Δ-Υπόδειγμα) υπογεγραμμζνο 
και κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνο από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα. Ωσ τζτοιοσ νοείται 
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 
εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 
φυςικό πρόςωπο που εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων 
ι για τθν ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

 Σθμειϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα α του Μζρουσ 
ΛV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΛV του 
ανωτζρω ΤΕΥΔ.  

Β)  Αν ο υποψιφιοσ ι ο προςφζρων αποτελεί ζνωςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 19 παρ. 2 του Ν. 
4412/2016, υποβάλλει τθ διλωςθ τθσ παροφςασ παραγράφου κακϊσ και τα προαναφερκζντα 
πιςτοποιθτικά για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.  

Γ)  Αν ο προςφζρων ι ο υποψιφιοσ επικαλείται τισ χρθματοοικονομικζσ, τεχνικζσ ι επαγγελματικζσ 
δυνατότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 78 του Ν. 4412/2016, κα πρζπει να 
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προςκομίηεται, από τουσ εν λόγω φορείσ, θ διλωςθ υπό ςτοιχείο Α τθσ παροφςασ παραγράφου 
κακϊσ και διλωςθ περί τθσ δζςμευςθσ των αναγκαίων πόρων για το ςυγκεκριμζνο ςκοπό.  

Δ) Αν ο προςφζρων ι ο υποψιφιοσ δθλϊνει ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτο/τρίτουσ, οφείλει να τουσ ονοματίηει και να προςκομίηει διλωςθ 
με το ωσ άνω περιεχόμενο (παρ. Α) του/των υπεργολάβου/ων κακϊσ και διλωςθ με τθ ςχετικι 
δζςμευςθ του υπεργολάβου για τθν υλοποίθςθ του τμιματοσ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ και του 
ποςοςτοφ που καταλαμβάνει το προσ υλοποίθςθ από αυτόν τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςχζςθ με 
τθ ςυνολικι αξία αυτισ. 

Β. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Ο φάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ πρζπει να περιλαμβάνει τεχνικά ςτοιχεία 
προςφοράσ [Ραράρτθμα Α - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ].  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο φάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά ςτοιχεία 
προςφοράσ και πρζπει να ςυνοδεφεται από τον ακόλουκο πίνακα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ,  
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον Ρροςφζροντα:  

 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΑ ΜΕ 
ΦΡΑ *€+ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1       

2       

ΤΝΟΛΟ   

ΑΡΘΡΟ 11: ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για τζςςερισ (4) μινεσ από τθν 
επόμενθ μζρα τθσ διενζργειασ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Ρροςφορά που ορίηει 
μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ μπορεί να 
παρατείνεται εγγράφωσ ςφμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόςον ηθτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ.  

ΑΡΘΡΟ 12: ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΜΑ 
Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ 
τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον ΦΡΑ, για παράδοςθ των υπό 
προμικεια ειδϊν, ελεφκερθσ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται από τθν παροφςα 
Διακιρυξθ. 
Σε ιδιαίτερθ ςτιλθ των ωσ άνω τιμϊν, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα κακορίηει το ποςό με το οποίο κα 
επιβαρφνει ακροιςτικά τισ τιμζσ αυτζσ με τον ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΡΑ 
αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι. 
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κάνει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα αναφζρονται ςτουσ 
Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το προςφερόμενο είδοσ κα είναι οι τελικζσ τιμζσ μετά τθν 
ζκπτωςθ. Επίςθσ δεν επιτρζπονται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ςυνολικζσ εκπτϊςεισ ςε επί 
επιμζρουσ ακροίςματα ι επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ Ρροςφοράσ. 
Από τθν Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για το προςφερόμενο 
είδοσ, για να μπορεί να προςδιορίηεται το ακριβζσ κόςτοσ, ςε περίπτωςθ αυξομείωςθσ φυςικοφ 
αντικειμζνου. Ρροςφερόμενο είδοσ το οποίο αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά χωρίσ τιμι, 
κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι αξία. 
Θ τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των Ρροςφορϊν. 
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Σε περίπτωςθ λογιςτικισ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ τιμισ μονάδασ και τθσ ςυνολικισ τιμισ, 
υπεριςχφει θ τιμι μονάδασ. 
Ρροςφορά που δε δίδει τιμι ςε ευρϊ ι δίδει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. Σε 
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν 
δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν 
νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα 
για τθ τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να τα παρζχουν. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν Τρίτθ 06/11/2018, και ϊρα 13:00 μ.μ. ςτο γραφείο αρ.3 – Αίκουςα 
Δθμοπραςιϊν του Τμιματοσ Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιϊςεων, Ρρομθκειϊν και Ρεριουςίασ του ΤΕΛ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ, κτίριο «Διοίκθςθ», 1οσ όροφοσ, από τριμελι Επιτροπι Διενζργειασ του 
Διαγωνιςμοφ, θ οποία ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία, αφοφ παραλάβει τισ 
υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα πραγματοποιιςει τθν αποςφράγιςθ και τον ζλεγχο αυτϊν. 

Θ αποςφράγιςθ των φακζλων των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν και οικονομικϊν 
προςφορϊν γίνεται δθμόςια και ςε μία ςυνεδρίαςθ, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. Το αρμόδιο όργανο, ςε επόμενθ κλειςτι ςυνεδρίαςθ, τθν 
ίδια ι ςε διαφορετικι μζρα, προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ, αξιολόγθςθ των ανωτζρω ςτοιχείων των 
προςφορϊν ςε πρακτικό, το οποίο ςυντάςςει και προτείνει τθν κατακφρωςθ ςε ςυγκεκριμζνο 
ανάδοχο (προςωρινόσ ανάδοχοσ). Το πρακτικό διαβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ϊςτε να 
εγκρικεί από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο και ςτθ ςυνζχεια κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςτο διαγωνιςμό. 

Στθ ςυνζχεια θ Ανακζτουςα Αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να 
γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊν, από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που 
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (Αϋ74):    

1. Τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τα αναφερόμενα ςτθ διλωςθ που προβλζπεται ςτο άρκρο  
    10 τθσ παροφςασ και ςυγκεκριμζνα:  

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου (ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφορϊν) από το οποίο να προκφπτει ότι δεν υφίςταται αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ για τα αδικιματα του άρκρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Θ υποχρζωςθ αυτι αφορά ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων τον νόμιμο εκπρόςωπό τουσ (ςε περίπτωςθ περιςςότερων του ενόσ 
νομίμων εκπροςϊπων θ υποχρζωςθ αφορά το ςφνολο αυτϊν). Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ 
οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται 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. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 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 

β. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθσ αρχισ ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ 
τουσ υποχρεϊςεισ και ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ. Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. ι του αρμοδίου Επιμελθτθρίου με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι 
τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ /αντικείμενο τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ 
το οποίο κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να περιλαμβάνει το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.   
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δ. Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψθφίου νομικοφ 
προςϊπου: 

δ1) ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, ζγγραφο ςτο οποίο κα καταγράφονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία του (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο-μθτρϊνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, ςτοιχεία 
Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ). 

δ2) ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου: ζγγραφα ςφςταςθσ/ίδρυςθσ και εκπροςϊπθςθσ, 
ςυνοδευόμενα από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ΓΕΜΘ/επιμελθτθρίου από τα οποία να 
προκφπτει θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του νομικοφ προςϊπου και θ νόμιμθ εκπροςϊπθςι του. Σε 
περίπτωςθ που τα ζγγραφα ςφςταςθσ/ίδρυςθσ δεν είναι κωδικοποιθμζνα κα πρζπει να 
προςκομιςτοφν οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ. Στισ περιπτϊςεισ που για οποιοδιποτε από τα 
ανωτζρω ζγγραφα απαιτείται δθμοςίευςθ ςτο ΦΕΚ κα πρζπει να προςκομιςτεί και αυτι. 

Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ι ο προςφζρων αποτελεί ζνωςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 
19.2 του Ν. 4412/2016, τα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.   

Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων ι ο υποψιφιοσ ζχει επικαλεςτεί τισ χρθματοοικονομικζσ, 
τεχνικζσ ι επαγγελματικζσ δυνατότθτεσ άλλων φορζων, κα πρζπει να προςκομίηει τα ςτοιχεία ε και 
ςτ του παρόντοσ άρκρου. 

Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων ι ο υποψιφιοσ ζχει δθλϊςει ότι πρόκειται να ανακζςει τμιμα 
τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτο/τρίτουσ όπου το ποςοςτό τθσ υπεργολαβίασ 
υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (οικονομικισ προςφοράσ του υποψθφίου) τότε, 
οφείλει να προςκομίηει και για τον υπεργολάβο όλα τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά τθσ παρ. 1.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα ωσ άνω δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα 
ςυμπλθρϊςει μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον 
αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  Αν κατά 
τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν ςφμφωνα με το άρκρο 79 είναι ψευδι ι ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και υπό τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του Ν. 4412/2016 καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, εφόςον είχε προςκομιςκεί και θ κατακφρωςθ 
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά βάςει των κριτθρίων ανάκεςθσ τθσ παροφςασ χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ 
προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε 
αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ςφμφωνα με τουσ ωσ άνω όρουσ και προχποκζςεισ, θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, απορρίπτεται θ προςφορά του 
προςωρινοφ αναδόχου και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, 
εφόςον είχε προςκομιςτεί και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ 
τθσ παροφςασ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα 
και δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τουσ ωσ άνω όρουσ και προχποκζςεισ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ματαιϊνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίηονται νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ι θ 
πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με 
τθν παρ. 1 του άρκρου 103 και το άρκρο 75 του ιδίου νόμου, απορρίπτεται θ προςφορά του 
προςωρινοφ αναδόχου και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
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προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει των κριτθρίων τθσ παροφςασ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του 
προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 103 του Ν. 4412/2016 και το 
άρκρο 75 του ιδίου νόμου, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.   

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ 
παραγράφουσ 3, 4 ι 5 του άρκρου 103 του Ν. 4412/2016 είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα 
αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ιδίου ωσ άνω νόμου. 

Πςοι υπζβαλαν γραπτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και ςτισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 14:  ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου οργάνου, 
διατθρεί το δικαίωμα να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που διενεργεί με τθν παροφςα 
προκιρυξθ ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 106 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θ ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά για τουσ λόγουσ που ορίηονται ςτο άρκρο 91 του Ν. 
4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ  

Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Εάν τυχόν υποβλθκοφν εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ, δε κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ο 
οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δε δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να 
διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ 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 κ.λπ.), επί αποδείξει. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά 
τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποιιςει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.  Τα ζννομα 
αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 
και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α. άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ 
αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν. 

β. κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016, και μόνο ςτθν 
περίπτωςθ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ.  

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 
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Αν περάςει θ προκεςμία των ανωτζρω δζκα (10) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί 
για να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, 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 τθσ ςφμβαςθσ, θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 106 του Ν. 
4412/2016. 

Θ διάρκεια τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα είναι οι δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ. 

Στθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί με τον ανάδοχο κα περιλθφκεί ειδικι ριτρα βάςει τθσ οποίασ ο 
ανάδοχοσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του δεςμεφονται ότι κα τθροφν τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που ζχουν κεςπιςτεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016.      

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ υπό τουσ όρουσ του άρκρου 133 του Ν. 4412/2016.  
Εάν μετά τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ και πριν από τθν παράδοςθ των ηθτοφμενων ειδϊν, 
ζχουν καταργθκεί τα υπό αιτοφμενα με τθν προκιρυξθ μοντζλα ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τα 
προμθκεφςει αντί των προςφερκζντων, και θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αποδεχκεί, μοντζλα/ 
εκδόςεισ, αποδεδειγμζνα τουλάχιςτον ιςάξια ι ιςχυρότερα και καλφτερα από εκείνα που 
προςφζρκθκαν και αξιολογικθκαν, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν επζρχεται οποιαδιποτε πρόςκετθ 
οικονομικι επιβάρυνςθ. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  

Θ παράδοςθ του χαρτιοφ κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ, ςτισ Σζρρεσ ωσ 
εξισ: α) ςτο κτίριο Κ (Διοίκθςθ), β) ςτο υπόγειο του κτιρίου Μ (Βιβλιοκικθ), γ) ςτο κτίριο Ο 
(Πολλαπλϊν Χριςεων) και δ) ςτο ιςόγειο του κτιρίου Α, αίκουςα 101 (αποκικθ φωτοτυπικοφ 
κζντρου) του ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτισ Σζρρεσ (Τζρμα Μαγνθςίασ, ΤΚ 621 24, Σζρρεσ), εντόσ 
είκοςι (20) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Τθν ευκφνθ και τα ζξοδα μεταφοράσ – 
ςυςκευαςίασ και τοποκζτθςθσ του ξθρογραφικοφ χαρτιοφ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδειχκοφν ζχει 
αποκλειςτικά ο προμθκευτισ. Θ εκφόρτωςθ και θ μεταφορά του ςτισ αποκικεσ γίνεται με ευκφνθ 
και προςωπικό του προμθκευτι. Σε περίπτωςθ που δεν παραδοκοφν τα είδθ εντόσ τθσ παραπάνω 
προκεςμίασ και εφόςον δεν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
και ακολουκείται θ προβλεπόμενθ διαδικαςία για τθν περίπτωςθ αυτι. Θ Ανακζτουςα Αρχι 
δικαιοφται μονομερϊσ να παρατείνει τον ανωτζρω χρόνο παράδοςθσ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, 
ενθμερϊνοντασ προσ τοφτο εγγράφωσ τον Ανάδοχο.  

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣOY ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ  

Θ ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των προμθκευόμενων με τθν παροφςα ειδϊν κα 
πραγματοποιθκεί από τριμελι Επιτροπι παραλαβισ υλικϊν και υπθρεςιϊν-εργαςιϊν. Κατά τα 
λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν. 4412/2016. 

Ο προμθκευτισ εγγυάται τθν καλι ποιότθτα ολόκλθρθσ τθσ ποςότθτασ του ξθρογραφικοφ χαρτιοφ. 
Σε περίπτωςθ που το ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ διαπιςτϊςει ότι το χαρτί δεν είναι άριςτθσ 
ποιότθτασ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να το αντικαταςτιςει, αμζςωσ μόλισ αυτό του 
γνωςτοποιθκεί από το Τ.Ε.Λ., εντόσ τριϊν (3) θμερϊν με χαρτί άριςτθσ ποιότθτασ. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τθν εξόφλθςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ 
παροφςασ, μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των προμθκευόμενων προϊόντων, μετά τθν 
ζκδοςθ του νόμιμου παραςτατικοφ και τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
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Θ εξόφλθςθ των εκδιδόμενων τιμολογίων κα γίνεται από το Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ, Δαπανϊν και 
Κ.Ρ.Σ. του ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ, εισ βάροσ του ΚΑΕ 17.1731.01. 

Θ πλθρωμι κα πραγματοποιθκεί ςε ευρϊ (€) με τθν προςκόμιςθ των φορολογικϊν ςτοιχείων που 
προβλζπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπϊν νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία 
διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. Ο Ανάδοχοσ κα 
επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι άλλων 
οργανιςμϊν, θ οποία κατά νόμο τον βαρφνει.  

ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων 
τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ 
υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΓΓΤΗΣΙΚΕ ΕΠΙΣΟΛΕ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 72 ν. 4412/2016, από 
πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του ΕΟΧ, ι 
ςτα κράτθ μζλθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων και ζχουν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ το δικαίωμα αυτό. Μποροφν επίςθσ να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.  

Στθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ εταιριϊν οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ πρζπει να είναι κοινζσ 
υπζρ όλων των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ ι τθσ ζνωςθσ και να αφοροφν κάκε μζλοσ ξεχωριςτά. 

Α. Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ   

Ο μειοδότθσ προμθκευτισ υποχρεοφται να προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι αναγνωριςμζνθσ 

Τράπεηασ, ςφμφωνθ με το υπόδειγμα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Γ τθσ παροφςασ ι ςφμφωνθ με 

υπόδειγμα πιςτωτικοφ ιδρφματοσ εφόςον περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιςτο τα παρακάτω ςτοιχεία, το 

φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., ωσ 

εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, με χρόνο ιςχφοσ τουσ δφο (2) μινεσ. Σε περίπτωςθ 

παράταςθσ του χρόνου, θ παραπάνω εγγφθςθ παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάςτθμα. 

Η εγγυθτικι επιςτολι πρζπει να περιλαμβάνει:  

1. Τθν θμερομθνία ζκδοςθσ.  
2. Τον εκδότθ.  
3. Τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται.  
4. Τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ.  
5. Το ποςόν που καλφπτει θ εγγφθςθ.  
6. Τθν πλιρθ επωνυμία, τον ΑΦΜ και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 

εκδίδεται θ εγγφθςθ.  
7. Τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και τα προσ προμικεια είδθ.  
8. Τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ.  

και τουσ όρουσ ότι:  
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1. Θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ  

2. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςόν τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου 

3. Τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
4. 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 
 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

ΑΡΘΡΟ 23: ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει, 
μετά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου 
τθσ Σφμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλζπεται ρθτά ςτθ διακιρυξθ, 
χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν 
απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Σε περίπτωςθ εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ 
κ.λπ., κατά τα ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι τα ςχετικά ςυμφωνθτικά, βεβαιϊςεισ και πιςτοποιθτικά ςε πρϊτθ αίτθςθ αυτισ. Σε καμία 
δε ανάλογθ περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και 
ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι υπεργολαβίασ, οφτε θ Ανακζτουςα 
Αρχι ςυνδζεται ςυμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόςωπα. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν 
όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ 
ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ 
τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ 
ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κ.λπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ 
Τράπεηασ.  

2. Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ Διακιρυξθσ ι 
τθσ Ρροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι ι και το Ελλθνικό 
Δθμόςιο, για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ 
οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται. 

3. Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για τθν καταςτροφι ι φκορά των υπό προμικεια ειδϊν μζχρι 
τθν παραλαβι τουσ. 

4. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ 
Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν 
υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ 
εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δε δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ 
του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου. 

5. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 
τθσ Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για 
οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα 
υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ 
όρουσ. 

6. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να 
υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ 
του Αναδόχου, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ 
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δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του 
αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι 
δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, 
μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κ.λπ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ 
ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ 
οποία εξετάηει αν εξακολουκοφν να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του διαδόχου μζλουσ οι 
προχποκζςεισ ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 24 ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που τυχόν 
κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα 
υπογραφεί. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα 
δικαςτιρια Σερρϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 25 ΕΝΣΑΕΙ - ΠΡΟΦΤΓΕ 
Ενςτάςεισ – προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από 
το άρκρο 127 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 26 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Θ Ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αναβάλει ι να διακόψει τθ διαδικαςία του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ ι/και να τθν κθρφξει ατελζςφορθ, χωρίσ οι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτι να αποκτοφν 
κανζνα δικαίωμα ι αξίωςθ για αποηθμίωςθ ι/και χρθματικι ικανοποίθςθ για οποιοδιποτε λόγο 
ςχετιηόμενο με τθν διακιρυξθ, τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία, τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι 
διακοπι του διαγωνιςμοφ από οποιαδιποτε αιτία. Θ ςυμμετοχι ςτθ ςχετικι διαδικαςία 
ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων και προχποκζςεων τθσ παροφςασ. 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ, αναπόςπαςτο τμιμα τθσ οποίασ αποτελοφν τα Ραραρτιματα Α,Β,Γ και 
Δ, είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι.  

 
 

Ο Αντιπρφτανθσ  
Οικονομικϊν, Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ 

του Τ.Ε.Λ. Κεντρικισ Μακεδονίασ 
 

Μωχςιάδθσ Αναςτάςιοσ 
Κακθγθτισ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Θ ποιότθτα του φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ πρζπει να είναι θ κατάλλθλθ, ϊςτε να μθ δθμιουργθκεί 
το παραμικρό πρόβλθμα ςτθ λειτουργία για τα φωτοαντιγραφικά μθχανιματα, τουσ εκτυπωτζσ και 
τισ ςυςκευζσ τθλεομοιοτυπίασ (φαξ) του ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ, τόςο βραχυπρόκεςμα όςο και 
μακροπρόκεςμα. Για τθ διευκόλυνςθ τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, πρζπει να κατατεκεί μαηί με 
τον φάκελο τθσ προςφοράσ ζνα δείγμα του προςφερόμενου χαρτιοφ. Δθλαδι μία (1) δεςμίδα 
λευκοφ Α4,  μία (1) δεςμίδα Α3 και μία (1) ςελίδα κίτρινου Α4, μία (1) ςελίδα ροη Α4.  
 
Α. Ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

1. Διαςτάςεισ για Α4 210 mm x 297 mm.  
2. Διαςτάςεισ για Α3 297mm x 420 mm. 
3. Για τα λευκά: Χρϊμα λευκό (Λευκότθτα ≥ 130 CIE). 
4. Για τα ζγχρωμα: Χρϊμα ροη (pink) και χρϊμα κίτρινο (yellow). 
5. Σφνκεςθ χαρτιοφ 100% κ.β. χθμικόσ πολτόσ . 
6. Μάηα ανά μονάδα επιφάνειασ 80 gr/sq.m +3%.  
7. Ράχοσ : ελάχιςτθ απαίτθςθ 97 μΜ. 
8. Αδιαφάνεια : ελάχιςτθ απαίτθςθ 90%. 
9. Κατεφκυνςθ ινϊν παράλλθλθ ςτθ μεγάλθ διάςταςθ.  
10. Κατάλλθλο για ταυτόχρονθ εκτφπωςθ και ςτισ δφο όψεισ. 
11.  Ραραγόμενα φωτοαντίγραφα ευκρινι και ςτακερά (χωρίσ αλλοιϊςεισ κάτω από τισ 

ςυνικεισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ). 
12. Επιφάνεια ματ, λεία. Τα φφλλα κάκε δεςμίδασ πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από επικολλθμζνα 

ρινίςματα χαρτιοφ, ςτίγματα, δυςχρωμίεσ, αποξζςεισ, τςαλακϊματα ι άλλεσ ατζλειεσ ςτθν 
κοπι, τθν υφι, τθν όψθ ι τισ διαςτάςεισ. 

13. Κατάλλθλθ αντίςταςθ των φφλλων ςτο χνοφδιαςμα για προςταςία του εξοπλιςμοφ.  
14. Μνεσ χαρτιοφ : DIN A4 παράλλθλεσ προσ τθ μεγάλθ διάςταςθ. 
15. Κατά τθν ζξοδό του από τα μθχανιματα να βγαίνει χωρίσ καμπυλότθτεσ. Επαρκισ αντοχι 

ςτον εφελκυςμό και ςτθ διάςχιςθ για προςταςία του εξοπλιςμοφ ςε περιπτϊςεισ εμπλοκϊν 
ι κατά τθ διαδικαςία απεμπλοκισ χαρτιοφ από τουσ χριςτεσ. 

16. Βζλτιςτθ ςκλθρότθτα και δυςκαμψία φφλλων προσ αποφυγι αςτοχιϊν ςτθν τροφοδοςία. 
17. Θ κοπι του χαρτιοφ να είναι λεία και το κόψιμο των φφλλων κάκε δεςμίδασ να είναι τελείωσ 

λείο και κακαρό με ςχθματιηόμενεσ γωνίεσ ακριβϊσ 90° και απουςία γραμμϊςεων. 
18. Κατάλλθλο για χριςθ ςε εκτυπωτζσ inject, εκτυπωτζσ laser, fax, φωτοαντιγραφικά 

μθχανιματα υψθλισ ταχφτθτασ, πολυμθχανιματα. 
19. Χαμθλά ποςοςτά απορρόφθςθσ υγραςίασ, ϊςτε να μθν απαιτείται ειδικι μεταχείριςθ και 

υπερβολικζσ προφυλάξεισ πριν από τθ χρθςιμοποίθςι του.  
20. Να μθν παρουςιάηει ευαιςκθςία ςε κανονικό φωτιςμό γραφείου. 

 
Β. Ποιοτικά και περιβαλλοντικά κριτιρια  

Δεκτό γίνεται αποκλειςτικά χαρτί το οποίο πλθροί τα παρακάτω κριτιρια:  

1. Να είναι καταςκευαςμζνο με βάςθ παρκζνεσ ίνεσ προερχόμενεσ από πθγζσ νόμιμθσ και/ι 
αειφόρου ςυγκομιδισ (που περιζχουν δυνθτικά και ζνα ποςοςτό ανακτθμζνων ινϊν).  

2. Θ λεφκανςθ του πολτοφ να ζχει γίνει με οικολογικά μζςα, απουςία ςτοιχειακοφ χλωρίου. 
Αποδεκτζσ διαδικαςίεσ λεφκανςθσ οι ΕCF (elemental chlorine free) και TCF (totally chlorine free).  
 
Γ. υςκευαςία - Αποκικευςθ 
1. Κάκε δεςμίδα χαρτιοφ (είτε είναι Α3 είτε Α4) κα αποτελείται από 500 φφλλα. Ο αρικμόσ των 
φφλλων να είναι ακριβισ και τα φφλλα, τθσ ίδιασ ακριβϊσ διάςταςθσ και ποιότθτασ. 
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2. Οι δεςμίδεσ πρζπει να είναι πακεταριςμζνεσ και προςτατευμζνεσ με χαρτί που ζχει υποςτεί 
επεξεργαςία αδιαβροχοποιιςεωσ ι πλαςτικι ςυςκευαςία, ζτςι ϊςτε να προςτατεφονται από τθν 
υγραςία του περιβάλλοντοσ.  

3. Το προςτατευτικό περιτφλιγμα των δεςμίδων πρζπει να χαρακτθρίηεται από ικανι αντοχι ςτισ 
ςυνικεισ καταπονιςεισ μεταφοράσ και αποκικευςθσ και να φζρει τυπωμζνα με τρόπο ευκρινι και 
ανεξίτθλο τα παρακάτω ςτοιχεία:  
α) Το εμπορικό ςιμα του χαρτιοφ  
β) Τισ διαςτάςεισ των φφλλων  
γ) Τον αρικμό των φφλλων 
δ) Τθ μάηα (gr/m2)  

Στο εξωτερικό κιβϊτιο των δεςμίδων, κα αναγράφονται τουλάχιςτον τα ίδια ςτοιχεία.  

Οι δεςμίδεσ κα είναι ςυςκευαςμζνεσ ανά τζςςερισ ι πζντε, ςε χάρτινο κιβϊτιο υψθλισ αντοχισ ςε 
ςυνικεισ διακινιςεισ/φορτοεκφορτϊςεισ κακϊσ και ςε καταπονιςεισ ςτοιβάγματοσ αποκικευςθσ.  
 

Για τα προσ προμικεια είδθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τουσ, οι ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να 

απευκφνονται ςτθν κα Αγνι Σιοφλα, τθλ. επικοινωνία 2321049185, 49265, e-mail: 

sioulalib@teicm.gr  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β  

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

 Θμερομθνία:  …. - …. - 2018              
Αρικμ. Ρρωτ:     …………… 

ΤMBAΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΣΙΟΤ  
(μετά από διενζργεια διαγωνιςμοφ) 

Οι κατωτζρω ςυμβαλλόμενοι,  

αφενόσ το ΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ, που εδρεφει ςτισ Σζρρεσ, και εκπροςωπείται νόμιμα από τον 
κ. Μωχςιάδθ Αναςτάςιο, Αντιπρφτανθ Οικονομικϊν, Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ του 
Λδρφματοσ, βάςει τθσ αρικμ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Λ5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαςθσ του 
Ρρφτανθ του ΤΕΛ ΚΜ, Κακθγθτι Δθμθτρίου Χαςάπθ, με κζμα: “Κακοριςμόσ τομζων ευκφνθσ – 
αρμοδιοτιτων των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Λ. ΚΜ-Σειρά αναπλιρωςθσ του Ρρφτανθ του ΤΕΛ ΚΜ”, θ 
οποία δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (Αρ. Φφλλου 4431/τ.Βϋ/15.12.2017), ΑΦΜ 
090213745, ΔΟΥ Σερρϊν,   

και αφετζρου θ εταιρία με τθν επωνυμία ........................................................................................., 
που εδρεφει ςτ …………………….., οδόσ ......................................., ΑΦΜ ............................, ΔΟΥ 
......................... και εκπροςωπείται νόμιμα από ............................................... ............  

ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν τα ακόλουκα:  
Ο πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ, ανακζτει ςτο δεφτερο ςυμβαλλόμενο τθν «Ρρομικεια ξθρογραφικοφ 
χαρτιοφ Α4 και Α3 για τθν κάλυψθ των ςυνολικϊν αναγκϊν του Λδρφματοσ», όπωσ τα είδθ αυτά 
περιλαμβάνονται τόςο ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ………………… Διαγωνιςμοφ που διενεργικθκε 
τθν ………………, όςο και ςτθν από ..................... τεχνικι προςφορά του δεφτερου ςυμβαλλομζνου - 
προμθκευτι, που αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Στο δεφτερο 
ςυμβαλλόμενο κατακυρϊκθκε θ εν λόγω προμικεια ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. ................... 
απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

Ο προμθκευτισ πρόκειται να παραδϊςει τα υπό προμικεια είδθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΤΕΛ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ, ςτισ Σζρρεσ ωσ εξισ: α) ςτο κτίριο Κ (Διοίκθςθ), β) ςτο υπόγειο του κτιρίου 
Μ (Βιβλιοκικθ), γ) ςτο κτίριο Ο (Πολλαπλϊν Χριςεων) και δ) ςτο ιςόγειο του κτιρίου Α, αίκουςα 
101 (αποκικθ φωτοτυπικοφ κζντρου) του ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτισ Σζρρεσ (Τζρμα 
Μαγνθςίασ, ΤΚ 621 24, Σζρρεσ), εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Τθν ευκφνθ και τα ζξοδα μεταφοράσ – ςυςκευαςίασ και τοποκζτθςθσ του ξθρογραφικοφ χαρτιοφ 
ςτουσ χϊρουσ που κα υποδειχκοφν ζχει αποκλειςτικά ο προμθκευτισ. Θ εκφόρτωςθ και θ 
μεταφορά του ςτισ αποκικεσ γίνεται με ευκφνθ και προςωπικό του προμθκευτι. Σε περίπτωςθ που 
δεν παραδοκοφν τα είδθ εντόσ τθσ παραπάνω προκεςμίασ και εφόςον δεν ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και ακολουκείται θ προβλεπόμενθ διαδικαςία 
για τθν περίπτωςθ αυτι. Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται μονομερϊσ να παρατείνει τον ανωτζρω 
χρόνο παράδοςθσ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ενθμερϊνοντασ προσ τοφτο εγγράφωσ τον Ανάδοχο. 

Θ ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των προμθκευόμενων με τθν παροφςα ειδϊν κα 
πραγματοποιθκεί από τριμελι Επιτροπι παραλαβισ υλικϊν και υπθρεςιϊν-εργαςιϊν. Κατά τα 
λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν. 4412/2016. 

Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα 
Κεντρικισ Μακεδονίασ 

Διεφκυνςθ:Τζρμα Μαγνθςίασ 
                    621 24 Σζρρεσ 
Πλθρ.         :Σ.Μ.Α.Π.Π. 
 Σθλ:           (23210) 49103, 49106, 6 
 Fax:           (23210) 46556 
Email:          zekosg@teicm.gr,  prom@teicm.gr 
despoudi@teicm.gr 
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Ο προμθκευτισ εγγυάται τθν καλι ποιότθτα ολόκλθρθσ τθσ ποςότθτασ του ξθρογραφικοφ χαρτιοφ. 
Σε περίπτωςθ που το ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ διαπιςτϊςει ότι το χαρτί δεν είναι άριςτθσ 
ποιότθτασ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να το αντικαταςτιςει, αμζςωσ μόλισ αυτό του 
γνωςτοποιθκεί από το Τ.Ε.Λ., εντόσ τριϊν (3) θμερϊν με χαρτί άριςτθσ ποιότθτασ. 

Θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ και λιγει ςε δφο (2) μινεσ από 
αυτιν.  

Ο προμθκευτισ κα εκτελζςει τθν παραπάνω περιγραφόμενθ προμικεια, ςφμφωνα με τθν 
οικονομικι του προςφορά, ζναντι τιμιματοσ που ανζρχεται ςτο ποςό των ....... Ευρϊ πλζον του 
αναλογοφντοσ ΦΡΑ(…%) και αποτελεί τθ ςυνολικά ςυμφωνθκείςα αμοιβι, θ οποία κα βαρφνει τον 
Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Λδρφματοσ, Οικονομικοφ ζτουσ 2018 ΚΑΕ 17.1731.01. 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν:  

α) Ο προβλεπόμενοσ από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόροσ ειςοδιματοσ, όπωσ ιςχφει, ο 
οποίοσ υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ.  

β) H προβλεπόμενθ κράτθςθ ςτισ ςυμβάςεισ που υπάγονται ςτο Ν.4013/2011, άρκρο 4, παρ.3 
για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και το αναλογοφν χαρτόςθμο, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.   

γ) Θ προβλεπόμενθ από το Ν. 4412/2016, άρκρο 350 παρ. 3 κράτθςθ για τθν κάλυψθ των 
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ)  

Θ ωσ άνω ςυμφωνθκείςα αμοιβι κα καταβλθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 20 τθσ διακιρυξθσ. 

Ο προμθκευτισ παρζδωςε ςιμερα τθν υπ’ αρικ. .................................. εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ που εκδόκθκε από τθν Τράπεηα .............................., ποςοφ -..................- Ευρϊ 
που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ τθσ παροφςασ χωρίσ ΦΡΑ, χρονικισ 
διάρκειασ δφο (2) μθνϊν. 

Ο προμθκευτισ κα τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ κοινωνικοαςφαλιςτικοφ 
και εργατικοφ δικαίου οι οποίεσ και απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 
4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ υπό τουσ όρουσ του άρκρου 133 του Ν. 4412/2016.  

θτά ςυμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για τθν επίλυςθ τυχόν διαφοράσ που μπορεί να προκφψει 
ςχετικά με τθν ερμθνεία ι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι τα δικαςτιρια των Σερρϊν. 

Θ παροφςα μπορεί να τροποποιθκεί με ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου του πρϊτου των ςυμβαλλομζνων. 

Αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ είναι θ υπϋ αρικμ. 00/2018 διακιρυξθ.  

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε δφο αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται ωσ 
ακολοφκωσ:   

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο Αντιπρφτανθσ  

Οικονομικϊν, Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ 

του Τ.Ε.Λ.  Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΩΫΙΑΔΗ 

Κακθγθτισ 

Ο Ρρομθκευτισ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ 

Τπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ 

 

ΕΚΔΟΤΘΣ........................................................ Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: Τo TEI Kεντρικισ Μακεδονίασ 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

Θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ……………………. 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνου φορζα : του/θσ  …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ……-  

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των φορζων 

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε ζνα από αυτά και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-,  

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
………..….(ςυμπλθρϊνετε το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ),που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ 
(ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) …………. με αντικείμενο 
(ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο τθσ προμικειασ) …….………..…… ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το 
ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα) ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό ……….. διακιρυξθ ςασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, και υποχρεοφμαςτε να ςασ το 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςόν τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι …………………………………….  

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Δ 

 

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 φορζαi  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: *TEI Κεντρικισ Μακεδονίασ+ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99219571+ 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Τζρμα Μαγνθςίασ,Σζρρεσ,62124+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Ηζκοσ Γεϊργιοσ] 

- Τθλζφωνο: *(23210) 49103, 49106,] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *, zekosg@teicm.gr, prom@teicm.gr, despoudi@teicm.gr] 

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

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): ««Ρρομικεια ξθρογραφικοφ χαρτιοφ Α4 και Α3 για τθν κάλυψθ των ςυνολικϊν αναγκϊν 
του Λδρφματοσ» CPV: 30197643-5 *Φωτοαντιγραφικό χαρτί+ 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *18REQ003715812 2018-09-20] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Ρρομικειεσ+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *OXI] 

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

 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ 

ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

[] Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

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: 

* + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 

εγγράφων): 

*….+ *….+ *….+ *….+ 

 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

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 …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 
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διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

γ) *……+ 
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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: 

*……+ 

*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. 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 ΦΟΡΕΩΝv  

τιριξθ: 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 *+Πχι 

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)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

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).  



Καταχωριςτζο ςτο ΚΘΜΔΘΣ 

 

26 

 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvi 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτθx· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxi· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiii. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxiv 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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xv 

Εάν ναι, αναφζρετεxvi: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   ] 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
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ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάθαρση»)
xviii

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxix: 

*……+ 
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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 

αςφάλιςθσxx, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 

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 ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

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): xxii 

*……+*……+*……+ 
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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 δικαίουxxiii; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι:  

*…+ 

Ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον 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 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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 

εγκατάςταςισxxiv
; 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 *+ Πχι 

 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ: 

 

*…+ *+ Ναι *+Πχι 

 

(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 είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

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

αναφζρονταιxxv: 

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 

δωρεάνxxvi. 

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 Διλωςισ 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): *……+    

 
 
                                                           
i

 

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

iii
 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. 
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 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. 

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

v
  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.” 

vi
 Σφμφωνα 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.  

vii
 Ππωσ 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). 

viii
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ 

Λουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). 

Ρεριλαμβάνει 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). 

x
 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. 

xi
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 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. 

xii
 Ππωσ ορίηεται 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) 
 
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”. 

xiii
 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 
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(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και 

άλλεσ διατάξεισ.". 

xiv
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 

του άρκρου 73 ) 

xv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 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)  

xix
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xx
 Στθν 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).  

xxi
 Σθμειϊνεται 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  

xxii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiii
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxiv
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 

μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxv
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxvi
 Υπό 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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