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1. ΑΝΑΘΔΣΩΝ ΦΟΡΔΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνληνο Φνξέα  

 

Επωνυμία ΕΤΑΙΕΙΑ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ      
ΡΩΤΕΥΟΥΣΘΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.) 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΩΩΡΟΥ 156 

Ρόλθ ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΘΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 11146 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL303 

Τθλζφωνο +30210-2144115 

Φαξ +30210-2144646 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  diagonismoi@eydap.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ1 ΙΝΑ ΣΙΝΙΑΚΟΥ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.eydap.gr 

 

Είδοσ Ανακζτοντοσ Φορζα  

Ο Ανακζτων Φορζασ είναι Ανϊνυμθ Εταιρεία και αποτελεί εταιρεία του κεφαλαίου Β του νόμου 
3429/2005. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Φ. 

Θ Εταιρεία Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ Ρρωτευοφςθσ (Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.), δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, με περιοχι αρμοδιότθτασ τθ μείηονα περιοχι του Νομοφ Αττικισ, 
αλλά και τθ δυνατότθτα παροχισ όλου του εφρουσ των υπθρεςιϊν τθσ και εκτόσ τθσ ωσ άνω περιοχισ 
αρμοδιότθτάσ τθσ, με ςκοπό τθν παροχι υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, τθ μελζτθ, καταςκευι, 
εγκατάςταςθ, λειτουργία, εκμετάλλευςθ, διαχείριςθ, ςυντιρθςθ, επζκταςθ και ανανζωςθ ςυςτθμάτων 
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, τθν άντλθςθ, αφαλάτωςθ, επεξεργαςία, αποκικευςθ, μεταφορά και διανομι 
πάςθσ φφςεωσ υδάτων και τθ διενζργεια ζργων και διαδικαςιϊν ςυλλογισ, μεταφοράσ, αποκικευςθσ, 
επεξεργαςίασ, κακϊσ και διαχείριςθ και διάκεςθ των προϊόντων τθσ επεξεργαςίασ των λυμάτων. 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό Δίκαιο.  

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., 
ςτον ιςτότοπο τθσ εταιρείασ ςτθ διεφκυνςθ http://www.eydap.gr ςτθν ενότθτα Διαγωνιςμοί και ςτο 
«Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)» ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.eprocurement.gov.gr 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ www.promitheus.gov.gr  

γ)  Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τισ προαναφερκείςεσ διευκφνςεισ. 

                                                           
1
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
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1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 264 του Ν. 4412/2016.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τον προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017 τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
αναλϊςιμων υλικϊν (μελανιϊν και toner) για εκτυπωτζσ, φωτοαντιγραφικά μθχανιματα και φαξ. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ 
κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων Συμβάςεων (CPV), όπωσ παρουςιάηονται ςτον πίνακα που 
ακολουκεί: 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

1 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000147 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK LASER 
MS310 Ν 50F2H00 
ΜΑΥΟΣ 

τεμάχιο 100,7524€ 50 

 Υποςφνολο για Τμιμα 1   Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 

5.037,62€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
6.246,65€ 

2 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000164 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
MS810DN PN 
52D2H00(522H) 

 

τεμάχιο 196,00€ 20 

 Υποςφνολο για Τμιμα 2 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
3.920,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
4.860,80€ 

3 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ

7173000165 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CX410e BLACK PN 
80C2HKO(802HK) 

 

τεμάχιο 60,00€ 10 
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Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

πίασ 

30125110-5 

 Υποςφνολο για Τμιμα 3 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
600,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
744,00€ 

4 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000166 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CX410e YELLOW PN 
80C2HVE(802HY) 

 

τεμάχιο 73,00€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 4 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
730,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
905,20€ 

5 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000167 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK CX 
410e GYAN PN 
80C2HCE(802HC) 

τεμάχιο 73,00€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 5 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
730,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
905,20€ 

6 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000168 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK CX 
410e MAGENTA PN 
80C2HMD(802HM) 

τεμάχιο 73,00€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 6 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
730,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
905,20€ 

7 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς

7173000169 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CS310n BLACK PN 70C2HKE 

τεμάχιο 70,00€ 15 
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Σελίδα 7 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

Συςκευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

(702HK) 

 Υποςφνολο για Τμιμα 7 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.050,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.302,00€ 

8 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000170 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CS310n CYAN PN 70C2HCE 
(702HC) 

τεμάχιο 90,00€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 8 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.350,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.674,00€ 

9 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000171 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CS310n MAGENTA PN 
70C2HME (702HM) 

τεμάχιο 90,00€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 9 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.350,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.674,00€ 

10 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000172 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CS310n YELLOW PN 
70C2HYE (702HY) 

τεμάχιο 90,00€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 10 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.350,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.674,00€ 
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Σελίδα 8 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

11 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000193 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
MX310/MX410/MX510/MX
511/MX611 BLACK 
(PN.60F2H0E) 

τεμάχιο 140,00€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 11 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.400,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.736,00€ 

12 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000208 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CS/CX317/417 BLACK  
(PN.71B20KO) 

τεμάχιο 85,50€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 12 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
855,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.060,20€ 

13 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000209 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CS/CX317/417 CYAN  
(PN.71B20CO) 

τεμάχιο 90,25€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 13 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
902,50€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.119,10€ 

14 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000210 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CS/CX317/417 MAGENTA  
(PN.71B20MO) 

τεμάχιο 90,25€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 14   Συνολικι 
αξία χωρίσ 

Συνολικι 
Αξία με 
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Σελίδα 9 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

 ΦΡΑ: 
902,50€ 

ΦΡΑ 24%: 
1.119,10€ 

15 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000211 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CS/CX317/417 YELLOW 
(PN.71B20YO) 

τεμάχιο 90,25€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 15 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
902,50€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.119,10€ 

16 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000080 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
T640/T642/T644 LASER PN 
64040HW 

τεμάχιο 183,00€ 8 

 Υποςφνολο για Τμιμα 16 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.464,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.815,36€ 

17 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000092 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARΚ W840 
PN 84020 

τεμάχιο 221,85€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 17 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
2.218,50€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
2.750,94€ 

18 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000182 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
MX410de (PN.60F2H00) 

τεμάχιο 140,00€ 5 
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Σελίδα 10 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

 Υποςφνολο για Τμιμα 18 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
700,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
868,00€ 

19 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000149 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
500 color M551 BLACK PN 
CE400X 

τεμάχιο 113,9057€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 19 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.708,59€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
2.118,65€ 

20 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000150 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
500 color M551 CYAN PN 
CE401A 

τεμάχιο 166,405€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 20   Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
2.496,08€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
3.095,14€ 

21 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000151 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
500 color M551 MAGENTA 
PN CE403A 

τεμάχιο 165,0086€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 21 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
2.475,13€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
3.069,16€ 

22 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ

7173000152 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
500 color M551 YELLOW 
PN CE402A 

τεμάχιο 165,4629€ 15 
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Σελίδα 11 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

πίασ 

30125110-5 

 Υποςφνολο για Τμιμα 22 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
2.481,94€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
3.077,61€ 

23 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000155 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
Color CP5225 BLACK PN 
CE740A 

τεμάχιο 95,36€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 23 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
953,60€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.182,46€ 

24 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000156 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
Color CP5225 CYAN PN 
CE741A 

τεμάχιο 135,80€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 24 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.358,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.683,92€ 

25 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000157 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
Color CP5225 MACENTA PN 
CE743A 

τεμάχιο 135,80€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 25 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.358,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.683,92€ 

26 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς

7173000158 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
Color CP5225 YELLOW PN 

τεμάχιο 135,80€ 10 
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Σελίδα 12 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

CE742A 

 Υποςφνολο για Τμιμα 26 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.358,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.683,92€ 

27 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000154 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
78A ΜΑΥΟΣ (PN.CE278A) 

τεμάχιο 43,70€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 27 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
655,50€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
812,82€ 

28 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000160 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO 400/452/477 Color 
M451DN 305A BLACK 
(PN.CE410X) 

τεμάχιο 44,78€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 28  

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
447,80€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
555,27€ 

29 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000161 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO 400/452/477 Color 
M451DN 305A YELLOW 
(PN.CE412A) 

τεμάχιο 64,90€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 29 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
649,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
804,76€ 
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Σελίδα 13 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

30 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000162 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO 400/452/477 Color 
M451DN 305A MAGENTA 
(PN.CE413A) 

τεμάχιο 64,90€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 30 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
649,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
804,76€ 

31 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000163 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO 400/452/477 Color 
M451DN 305A CYAN 
(PN.CE411A) 

τεμάχιο 64,90€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 31 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
649,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
804,76€ 

32 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000183 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO MFP M476 PLC 6 312A 
BLACK (PN.CF380A) 

τεμάχιο 66,60€ 8 

 Υποςφνολο για Τμιμα 32 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
532,80€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
660,67€ 

33 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000184 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO MFP M476 PLC 6 312A 
CYAN (PN.CF381A) 

τεμάχιο 72,20€ 8 

 Υποςφνολο για Τμιμα 33   Συνολικι 
αξία χωρίσ 

Συνολικι 
Αξία με 
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Σελίδα 14 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

 ΦΡΑ: 
577,60€ 

ΦΡΑ 24%: 
716,22€ 

34 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000185 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO MFP M476 PLC 6 312A 
YELLOW (PN.CF382A) 

τεμάχιο 72,20€ 8 

 Υποςφνολο για Τμιμα 34 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
577,60€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
716,22€ 

35 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000186 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO MFP M476 PLC 6 312A 
MAGENTA (PN.CF383A) 

τεμάχιο 72,20€ 8 

 Υποςφνολο για Τμιμα 35  

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
577,60€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
716,22€ 

36 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000187 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
M605/M630 BLACK 
(PN.CF281XC) 

τεμάχιο 192,00€ 20 

 Υποςφνολο για Τμιμα 36   Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
3.840,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
4.761,60€ 

37 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000192 ΓΑΦΙΤΘΣ HP LASERJET 
PRO MFP M426 BLACK 
(PN.CF226XC) 

τεμάχιο 102,53€ 20 
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Σελίδα 15 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

 Υποςφνολο για Τμιμα 37 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
2.050,60€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
2.542,74€ 

38 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000197 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
M4555/M602/M603 BLACK 
(PN.CE390X) 

τεμάχιο 143,29€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 38 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.432,90€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.776,80€ 

39 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000199 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO MFP 
M252/M274/M277 BLACK 
(PN.CF400X) 

τεμάχιο 49,8825€ 1 

 Υποςφνολο για Τμιμα 39 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
49,8825€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
61,85€ 

40 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000200 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO MFP 
M252/M274/M277 CYAN 
(PN.CF401X) 

τεμάχιο 63,72€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 40 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
637,20€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
790,13€ 

41 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ

7173000201 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO MFP 
M252/M274/M277 
MAGENTA (PN.CF402X) 

τεμάχιο 63,72€ 10 
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Σελίδα 16 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

πίασ 

30125110-5 

 Υποςφνολο για Τμιμα 41 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
637,20€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
790,13€ 

42 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000202 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO MFP 
M252/M274/M277 
YELLOW (PN.CF403X) 

τεμάχιο 63,72€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 42 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
637,20€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
790,13€ 

43 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000203 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO M452/MFP 
M377/M477 BLACK 
(PN.CF410A) 

τεμάχιο 72,50€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 43 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
725,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
899,00€ 

44 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000204 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO M452/MFP 
M377/M477 CYAN 
(PN.CF411A) 

τεμάχιο 97,00€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 44 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
970,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.202,80€ 

45 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς

7173000205 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO M452/MFP 
M377/M477 YELLOW 

τεμάχιο 97,00€ 10 
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Σελίδα 17 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

(PN.CF412A) 

 Υποςφνολο για Τμιμα 45 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
970,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.202,80€ 

46 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000206 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO M452/MFP 
M377/M477 MAGENTA 
(PN.CF413A) 

τεμάχιο 97,00€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 46 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
970,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.202,80€ 

47 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000207 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
ENTERPRISE 
M506/M507/MFP M527 
BLACK (PN.CF287A) 

τεμάχιο 118,00€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 47 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.180,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.463,20€ 

48 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000102 ΓΑΦΙΤΘΣ OKI LASER 
BLACK 22K (PN.09004462) 

τεμάχιο 236,78€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 48 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
3.551,70€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
4.404,11€ 
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Σελίδα 18 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

49 Κφλινδροι 
για 
μθχανιματ
α γραφείου 

30124300-7 

7173000052 ΓΑΦΙΤΘΣ ΤΥΜΡΑΝΟ OKI 
Β-6300 

τεμάχιο 181,5917€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 49 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
2.723,88€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
3.377,61€ 

50 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000196 ΓΑΦΙΤΘΣ OKI 
B412/B432/B512/MB472/
MB492/MB562 BLACK 
(PN.45807102) 

τεμάχιο 65,50€ 40 

 Υποςφνολο για Τμιμα 50 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
2.620,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
3.248,80€ 

51 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000213 ΓΑΦΙΤΘΣ OKI BLACK 
(PN.44992401) 

τεμάχιο 47,35€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 51 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
710,25€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
880,71€ 

52 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000129 ΓΑΦΙΤΘΣ OKI B411-431 PN 
44574702 

τεμάχιο 65,50€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 52 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
982,50€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.218,30€ 
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Σελίδα 19 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

53 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000148 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
Μ712DN PN CF214XC 
ΜΑΥΟΣ 

τεμάχιο 123,5067€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 53 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.235,07€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.531,49€ 

54 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000138 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
P3015 ΜΑΥΟΣ PN CE255A 

τεμάχιο 110,57€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 54 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.105,70€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.371,07€ 

55 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000173 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
ENTERPRISE Μ750DN 
ΜΑΥΟΣ (PN.CE270A) 

τεμάχιο 132,53€ 5 

 Υποςφνολο για Τμιμα 55 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
662,65€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
821,69€ 

56 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000174 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
ENTERPRISE Μ750DN 
ΚΥΑΝΟ (PN.CE271A) 

τεμάχιο 215,68€ 5 

 Υποςφνολο για Τμιμα 56   Συνολικι 
αξία χωρίσ 

Συνολικι 
Αξία με 
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Σελίδα 20 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

 ΦΡΑ: 
1.078,40€ 

ΦΡΑ 24%: 
1.337,22€ 

57 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000175 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
ENTERPRISE Μ750DN 
ΜΑΤΗΕΝΤΑ (PN.CE273A) 

τεμάχιο 215,68€ 5 

 Υποςφνολο για Τμιμα 57 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.078,40€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.337,22€ 

58 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000176 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
ENTERPRISE Μ750DN 
ΚΙΤΙΝΟ (PN.CE272A) 

τεμάχιο 215,68€ 5 

 Υποςφνολο για Τμιμα 58 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.078,40€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.337,22€ 

59 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000181 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO M201DW (PN.CF283X) 

τεμάχιο 55,20€ 20 

 Υποςφνολο για Τμιμα 59 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.104,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.368,96€ 

60 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000212 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
MS410 EXTRA HIGH 10K 
(PN.50F2XOE) 

τεμάχιο 140,00€ 8 

18PROC002967443 2018-04-19



 

Σελίδα 21 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

 Υποςφνολο για Τμιμα 60 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.120,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.388,80€ 

61 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000214 ΓΑΦΙΤΘΣ HP LASER 130A 
BLACK (PN.CF-350A) 

τεμάχιο 28,70€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 61 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
287,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
355,88€ 

62 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000215 ΓΑΦΙΤΘΣ HP LASER 130A 
CYAN (PN.CF-351A) 

τεμάχιο 29,90€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 62 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
299,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
370,76€ 

63 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000216 ΓΑΦΙΤΘΣ HP LASER 130A 
YELLOW (PN.CF-352A) 

τεμάχιο 29,90€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 63 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
299,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
370,76€ 

64 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ

7173000217 ΓΑΦΙΤΘΣ HP LASER 130A 
MAGENTA (PN.CF-353A) 

τεμάχιο 29,90€ 10 
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Σελίδα 22 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

πίασ 

30125110-5 

 Υποςφνολο για Τμιμα 64 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
299,00 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
370,76€ 

65 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000218 ΓΑΦΙΤΘΣ HP LASER 26A 
BLACK (PN.CF226A) 

τεμάχιο 57,06€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 65 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
855,90€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.061,32€ 

66 Κφλινδροι 
για 
μθχανιματ
α γραφείου 

30124300-7 

7179000010 ΤΥΜΡΑΝΟ LEXMARX 
MS310/MS410 
(PN.50FOZ00) 

τεμάχιο 36,00€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 66 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
540,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
669,60€ 

67 Κφλινδροι 
για 
μθχανιματ
α γραφείου 

30124300-7 

7179000011 ΤΥΜΡΑΝΟ LEXMARK 
MS810/811/812/MX711/8
10/811/812 (PN.52D0Z00) 

τεμάχιο 36,00€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 67 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
540,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
669,60€ 

68 Κφλινδροι 
για 
μθχανιματ
α γραφείου 

30124300-7 

7179000008 ΤΥΜΡΑΝΟ LEXMARK  
W840 

τεμάχιο 198,90€ 5 
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Σελίδα 23 

Σμιμα Περιγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΤΔΑΠ 

Περιγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προχπολο
γιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότθτα 

 Υποςφνολο για Τμιμα 68 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
994,50€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.233,18€ 

69 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7183000016 ΓΑΦΙΤΘΣ  BIZHWB ΓΙΑ FAX 
KONICA-MINOLTA 190F 
TN110 

τεμάχιο 63,33€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 69 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
633,30€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
785,29€ 

70 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7183000013 ΓΑΦΙΤΘΣ ΓΙΑ FAX LASER 
CANON L-3805 

τεμάχιο 90,00€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 70 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
900,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.116,00€ 

71 Κφλινδροι 
για 
μθχανιματ
α γραφείου 

30124300-7 

7189000010 ΤΥΜΡΑΝΟ ΓΙΑ FAX 
KONICA-MINOLTA 131F 

τεμάχιο 86,942€ 8 

 Υποςφνολο για Τμιμα 71 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
695,54€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
862,47€ 

 

Προςφορζσ υποβάλλονται είτε για ζνα ι περιςςότερα  τμιματα, είτε για  το ςφνολο αυτϊν.  

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των Ευρϊ ογδόντα πζντε χιλιάδων 
εκατόν ενενιντα δφο και τριϊν λεπτϊν (85.192,03) ςυνολικά, πλζον ΦΠΑ 24%.  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε εξιντα  (60) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ. 
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Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο Ραράρτθμα I 
(Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ 
βάςει μόνο τιμισ, με τθν προαπαίτθςθ τθσ κάλυψθσ όλων των απαιτιςεων - τεχνικϊν προδιαγραφϊν του 
Ραραρτιματοσ I (Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ)  τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Αϋ 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

του Ρ.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν» 

του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

του π.δ 28/2015 (ΦΕΚ Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

του π.δ 80/2016 (ΦΕΚ Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,  

τθσ με αρικμό 57654 (ΦΕΚ 1781/Βϋ/23-5-2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

τθσ με αρικμό 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Βϋ/2-6-2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» 

τθσ με αρ.  1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 969/Βϋ/22-3-2017), «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ 
τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, 
του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016». 
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του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ Αϋ 222) «Ρυκμίςεισ κεμάτων τθσ Εταιρείασ Τδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ 
Πρωτευοφςθσ (Ε.ΤΔ.Α.Π.) και άλλεσ διατάξεισ» 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  11/05/2018 και ϊρα 12:00 

Ωσ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ νοείται θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των 
προςφορϊν. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 56848 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε., ςτθ διεφκυνςθ (URL): 
http://www.eydap.gr ςτθν ενότθτα Διαγωνιςμοί, ςτισ 19/04/2018. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα ΧIV του Ρροςαρτιματοσ B του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. Δ5880 παροφςα Διακιρυξθ  με τα Ραραρτιματα τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ 

 το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+  

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ : 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 
προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το 
προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν 
ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Άλλωσ, ζχουν υποχρζωςθ αποκαταςτάςεωσ κάκε κετικισ ι αποκετικισ ηθμίασ κα υποςτεί θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
από τθν τυχόν αποκάλυψθ, αλλά και τθσ θκικισ βλάβθσ που κα υποςτεί θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., ανεξαρτιτωσ 
υλικισ ηθμίασ ι τυχόν δυςφθμιςεωσ, αφοφ ςυνομολογοφν ότι θ αποκάλυψθ εταιρικϊν μυςτικϊν ςυνιςτά 
προςβολι προςωπικότθτασ, ενϊ επίςθσ θ τεχνογνωςία τθσ κακϊσ και άλλεσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ, 
ςυμφωνείται ότι ςυνιςτοφν περιουςιακά τθσ ςτοιχεία αποτιμθτά ςε χριμα 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ  Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν ι/και 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
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Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

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 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία.  

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 ‘’Apostille” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα κα 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. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2. και 4.1. 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 τον 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. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τον ανακζτοντα φορζα 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 και ια) ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και καλισ λειτουργίασ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

Εάν διαπιςτωκεί πλαςτότθτα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται από το 
διαγωνιςμό και θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. λαμβάνει όλα τα, κατά το νόμο, αναγκαία μζτρα για τθν προςταςία των 
εννόμων ςυμφερόντων τθσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) 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, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Εφόςον, όμωσ, 
ανατεκεί θ ςφμβαςθ ςε ζνωςθ οικονομικϊν φορζων,  ο ανακζτων φορζασ μπορεί να απαιτιςει αυτι να 
περιβλθκεί τθ μορφι τθσ κοινοπραξίασ. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τθσ οποίασ το 
ποςό κα πρζπει να καλφπτει ςε ευρϊ (€) ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ του τμιματοσ/τμθμάτων για 
τα οποία υποβάλλεται θ προςφορά (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Οι προςφζροντεσ δφνανται να 
υποβάλουν είτε μία εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για το ςφνολο των τμθμάτων, για τα  οποία 
υποβάλλεται προςφορά, είτε διακριτζσ, ανά τμιμα, ωσ εξισ: 

 

  
Αξία χωρίσ ΦΠΑ  

Ποςοςτό Εγγυθτικισ 
υμμετοχισ 

Ποςό Εγγυθτικισ Επιςτολισ 
υμμετοχισ 

Τμιμα 1 5.037,62€ 2% 100,75€ 

Τμιμα 2 3.920,00€ 2% 78,40€ 

Τμιμα 3 600,00€ 2% 12,00€ 

Τμιμα 4 730,00€ 2% 14,60€ 
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Αξία χωρίσ ΦΠΑ  

Ποςοςτό Εγγυθτικισ 
υμμετοχισ 

Ποςό Εγγυθτικισ Επιςτολισ 
υμμετοχισ 

Τμιμα 5 730,00€ 2% 14,60€ 

Τμιμα 6 730,00€ 2% 14,60€ 

Τμιμα 7 1.050,00€ 2% 21,00€ 

Τμιμα 8 1.350,00€ 2% 27,00€ 

Τμιμα 9 1.350,00€ 2% 27,00€ 

Τμιμα 10 1.350,00€ 2% 27,00€ 

Τμιμα 11 1.400,00€ 2% 28,00€ 

Τμιμα 12 855,00€ 2% 17,10€ 

Τμιμα 13 902,50€ 2% 18,05€ 

Τμιμα 14 902,50€ 2% 18,05€ 

Τμιμα 15 902,50€ 2% 18,05€ 

Τμιμα 16 1.464,00€ 2% 29,28€ 

Τμιμα 17 2.218,50€ 2% 44,37€ 

Τμιμα 18 700,00€ 2% 14,00€ 

Τμιμα 19 1.708,59€ 2% 34,17€ 

Τμιμα 20 2.496,08€ 2% 49,92€ 

Τμιμα 21 2.475,13€ 2% 49,50€ 

Τμιμα 22 2.481,94€ 2% 49,64€ 

Τμιμα 23 953,60€ 2% 19,07€ 

Τμιμα 24 1.358,00€ 2% 27,16€ 

Τμιμα 25 1.358,00€ 2% 27,16€ 

Τμιμα 26 1.358,00€ 2% 27,16€ 

Τμιμα 27 655,50€ 2% 13,11€ 

Τμιμα 28 447,80€ 2% 8,96€ 

Τμιμα 29 649,00€ 2% 12,98€ 

Τμιμα 30 649,00€ 2% 12,98€ 

Τμιμα 31 649,00€ 2% 12,98€ 
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Αξία χωρίσ ΦΠΑ  

Ποςοςτό Εγγυθτικισ 
υμμετοχισ 

Ποςό Εγγυθτικισ Επιςτολισ 
υμμετοχισ 

Τμιμα 32 832,80€ 2% 16,66€ 

Τμιμα 33 577,60€ 2% 11,55€ 

Τμιμα 34 577,60€ 2% 11,55€ 

Τμιμα 35 577,60€ 2% 11,55€ 

Τμιμα 36 3.840,00€ 2% 76,80€ 

Τμιμα 37 2.050,60€ 2% 41,01€ 

Τμιμα 38 1.432,90€ 2% 28,66€ 

Τμιμα 39 49,88€ 2% 1,00€ 

Τμιμα 40 637,20€ 2% 12,74€ 

Τμιμα 41 637,20€ 2% 12,74€ 

Τμιμα 42 637,20€ 2% 12,74€ 

Τμιμα 43 725,00€ 2% 14,50€ 

Τμιμα 44 970,00€ 2% 19,40€ 

Τμιμα 45 970,00€ 2% 19,40€ 

Τμιμα 46 970,00€ 2% 19,40€ 

Τμιμα 47 1.180,00€ 2% 23,60€ 

Τμιμα 48 3.551,70€ 2% 71,03€ 

Τμιμα 49 2.723,88€ 2% 54,48€ 

Τμιμα 50 2.620,00€ 2% 52,40€ 

Τμιμα 51 710,25€ 2% 14,21€ 

Τμιμα 52 982,50€ 2% 19,65€ 

Τμιμα 53 1.235,07€ 2% 24,70€ 

Τμιμα 54 1.105,70€ 2% 22,11€ 

Τμιμα 55 662,65€ 2% 13,25€ 

Τμιμα 56 1.078,40€ 2% 21,57€ 

Τμιμα 57 1.078,40€ 2% 21,57€ 

Τμιμα 58 1.078,40€ 2% 21,57€ 
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Αξία χωρίσ ΦΠΑ  

Ποςοςτό Εγγυθτικισ 
υμμετοχισ 

Ποςό Εγγυθτικισ Επιςτολισ 
υμμετοχισ 

Τμιμα 59 1.104,00€ 2% 22,08€ 

Τμιμα 60 1.120,00€ 2% 22,40€ 

Τμιμα 61 287,00€ 2% 5,74€ 

Τμιμα 62 299,00€ 2% 5,98€ 

Τμιμα 63 299,00€ 2% 5,98€ 

Τμιμα 64 299,00€ 2% 5,98€ 

Τμιμα 65 855,90€ 2% 17,12€ 

Τμιμα 66 540,00€ 2% 10,80€ 

Τμιμα 67 540,00€ 2% 10,80€ 

Τμιμα 68 994,50€ 2% 19,89€ 

Τμιμα 69 633,30€ 2% 12,67€ 

Τμιμα 70 900,00€ 2% 18,00€ 

Τμιμα 71 695,54€ 2% 13,91€ 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ,  άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. 
Α.Ε. μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, 
τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ:  

α) μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων μζςων προςωρινισ δικαςτικισ προςταςίασ 
ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.    
 

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ζνδικο μζςο ι ζχει 
εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ζνδικων μζςων ι παραίτθςθσ από αυτά. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε 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-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. Θ υποχρζωςθ 
του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ςτουσ διαχειριςτζσ, 

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), ςτο διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και  

δδ) ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων ςτουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.  
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2. 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 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία, β) ι/και όταν θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, γ) ι/και όταν θ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. 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 ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: 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 (Βϋ 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 ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ.  

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 οικονομικόσ φορζασ, 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.  

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ.  
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, 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 άρκρο 305 και το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, 
πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
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(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια 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,  

(η) εάν 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, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2. τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων του ανακζτοντα 
φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 
Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.5. Ν/Α 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 παρ. 1 υποπαρ. (γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου 
να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο 
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του 
ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά 
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 305 και ςτισ παρ. 8 και 9 του 
άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ των άρκρων 
306 και 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

18PROC002967443 2018-04-19



 

Σελίδα 35 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα 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. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο.   

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν μζςο ετιςιο γενικό κφκλο εργαςιϊν για τα ζτθ 
2015, 2016 και 2017 τουλάχιςτον ίςο με το 30% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που ο 
οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν 
χριςεων, τότε ο μζςοσ ετιςιοσ γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το 30% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν πιςτοποιθτικά, επικαιροποιθμζνα και ςε ιςχφ, που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμο ινςτιτοφτο ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςία αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία 
βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα και ςυγκεκριμζνα: 

i. DIN 33870 για τα toner (τόνερ) 

ii. DIN 33871 για τα μελάνια 

iii. Πτι τα αναλϊςιμα είναι γνιςια πρωτότυπα (ΟΕΜ - γνιςιο προϊόν καταςκευαςτι) ι 
ανακαταςκευαςμζνα εκ του πρωτοτφπου 

iv. Για ιςοδφναμα μελάνια ι toner (ςυμβατά ι ανακαταςκευαςμζνα) ζγγραφθ βεβαίωςθ του 
καταςκευαςτι ι/και  ανακαταςκευαςτι για τον αρικμό ςελίδων που τυπϊνει το αναλϊςιμο, ςφμφωνα με 
τθ μζκοδο ISO/IEC 19752/2017 για μονόχρωμο toner (τόνερ) 

v. Για ιςοδφναμα μελάνια ι toner (ςυμβατά ι ανακαταςκευαςμζνα) ζγγραφθ βεβαίωςθ του 
καταςκευαςτι ι/και  ανακαταςκευαςτι για τον αρικμό ςελίδων που τυπϊνει το αναλϊςιμο, ςφμφωνα με 
τθ μζκοδο ISO/IEC 19798/2017 για ζγχρωμο toner (τόνερ)  

vi. Για ιςοδφναμα μελάνια ι toner (ςυμβατά ι ανακαταςκευαςμζνα) ζγγραφθ βεβαίωςθ του 
καταςκευαςτι ι/και  ανακαταςκευαςτι για τον αρικμό ςελίδων που τυπϊνει το αναλϊςιμο, ςφμφωνα με 
τθ μζκοδο ISO/IEC 24711/2017 για μελάνι (inkjet) 

vii. Για τα ανακαταςκευαςμζνα αναλϊςιμα υλικά, ζγγραφθ βεβαίωςθ του καταςκευαςτι ι/και 
ανακαταςκευαςτι που κα πιςτοποιεί ι υποδεικνφει αναλυτικά τθ διαδικαςία ανακαταςκευισ και ότι τα 
ανακαταςκευαςμζνα κα αποδίδουν το ίδιο καλά με τα αυκεντικά προϊόντα που παρζχονται από τον 
καταςκευαςτι του μθχανιματοσ. 

viii. Για τα είδθ που περιζχουν γραφίτθ ζγγραφθ βεβαίωςθ του καταςκευαςτι ι/και του 
ανακαταςκευαςτι των ειδϊν ότι παρζχει φφλλα δεδομζνων αςφαλείασ MSDS (Material Safety Data 
Sheet), ςφμφωνα με τθν οδθγία 67/548/EEC τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τισ επικίνδυνεσ ουςίεσ 
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2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να προςκομίςουν: 

i. Για ιςοδφναμα μελάνια ι toner (ςυμβατά ι ανακαταςκευαςμζνα) ζγγραφθ βεβαίωςθ του καταςκευαςτι 
ι/και  ανακαταςκευαςτι ότι ζχει πιςτοποίθςθ κατά ISO:9001:2008 ι ιςοδφναμθ ι ανϊτερθ  

ii. Για ιςοδφναμα μελάνια ι toner (ςυμβατά ι ανακαταςκευαςμζνα) ζγγραφθ βεβαίωςθ του 
καταςκευαςτι ι/και ανακαταςκευαςτι ότι ζχει πιςτοποίθςθ κατά ISO: 14001:2004 ι ιςοδφναμθ ι 
ανϊτερθ 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ.  Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ελζγχει, αν οι φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ 
φορζασ, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ. Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
απαιτεί από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν φορζα που δεν πλθροί ςχετικό κριτιριο 
επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ. Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να απαιτιςει από τον 
οικονομικό φορζα τθν αντικατάςταςθ φορζα για τον οποίον ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 73 και του άρκρου 74. 

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ 
Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016. Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
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εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα 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 να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 316 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διακζτει 
ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά2: 

                                                           
2
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ.  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, 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 ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.2γ, 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.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, 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 τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

                                                                                                                                                                                                 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των ετϊν 2015, 2016 και 2017. Σε 
περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ αυτϊν δεν απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου 
εργαςιϊν για τα ωσ άνω ζτθ. Σε περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που δραςτθριοποιοφνται για μικρότερο 
χρονικό διάςτθμα, οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ι διλωςθ, ςφμφωνα με τα 
προαναφερκζντα, για το εν λόγω χρονικό διάςτθμα.  

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

i. Ριςτοποιθτικό DIN 33870 για τα toner (τόνερ) 

ii. Ριςτοποιθτικό DIN 33871 για τα μελάνια 

iii. Ριςτοποιθτικό ότι τα αναλϊςιμα είναι γνιςια πρωτότυπα (ΟΕΜ - γνιςιο προϊόν καταςκευαςτι) ι 
ανακαταςκευαςμζνα εκ του πρωτοτφπου 

iv. Για ιςοδφναμα μελάνια ι toner (ςυμβατά ι ανακαταςκευαςμζνα) ζγγραφθ βεβαίωςθ του 
καταςκευαςτι ι/και  ανακαταςκευαςτι για τον αρικμό ςελίδων που τυπϊνει το αναλϊςιμο, ςφμφωνα με 
τθ μζκοδο ISO/IEC 19752/2017 για μονόχρωμο toner (τόνερ) 

v. Για ιςοδφναμα μελάνια ι toner (ςυμβατά ι ανακαταςκευαςμζνα) ζγγραφθ βεβαίωςθ του 
καταςκευαςτι ι/και  ανακαταςκευαςτι για τον αρικμό ςελίδων που τυπϊνει το αναλϊςιμο, ςφμφωνα με 
τθ μζκοδο ISO/IEC 19798/2017 για ζγχρωμο toner (τόνερ)  

vi. Για ιςοδφναμα μελάνια ι toner (ςυμβατά ι ανακαταςκευαςμζνα) ζγγραφθ βεβαίωςθ του 
καταςκευαςτι ι/και  ανακαταςκευαςτι για τον αρικμό ςελίδων που τυπϊνει το αναλϊςιμο, ςφμφωνα με 
τθ μζκοδο ISO/IEC 24711/2017 για μελάνι (inkjet) 

vii. Για τα ανακαταςκευαςμζνα αναλϊςιμα υλικά, ζγγραφθ βεβαίωςθ του καταςκευαςτι ι/και 
ανακαταςκευαςτι που κα πιςτοποιεί ι υποδεικνφει αναλυτικά τθ διαδικαςία ανακαταςκευισ και ότι τα 
ανακαταςκευαςμζνα κα αποδίδουν το ίδιο καλά με τα αυκεντικά προϊόντα που παρζχονται από τον 
καταςκευαςτι του μθχανιματοσ. 

viii. Για τα είδθ που περιζχουν γραφίτθ ζγγραφθ βεβαίωςθ του καταςκευαςτι ι/και του 
ανακαταςκευαςτι των ειδϊν ότι παρζχει φφλλα δεδομζνων αςφαλείασ MSDS (Material Safety Data 
Sheet), ςφμφωνα με τθν οδθγία 67/548/EEC τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τισ επικίνδυνεσ ουςίεσ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

i. Για ιςοδφναμα μελάνια ι toner (ςυμβατά ι ανακαταςκευαςμζνα) ζγγραφθ βεβαίωςθ του καταςκευαςτι 
ι/και  ανακαταςκευαςτι ότι ζχει πιςτοποίθςθ κατά ISO:9001:2008 ι ιςοδφναμθ ι ανϊτερθ  

ii. Για ιςοδφναμα μελάνια ι toner (ςυμβατά ι ανακαταςκευαςμζνα) ζγγραφθ βεβαίωςθ του 
καταςκευαςτι ι/και  ανακαταςκευαςτι ότι ζχει πιςτοποίθςθ κατά ISO:14001:2004 ι ιςοδφναμθ ι 
ανϊτερθ. 

Β.6. 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 θμερομθνία διενζργειασ 
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. 
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VIII του 
Ρροςαρτιματοσ Βϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Θ ωσ άνω 
δζςμευςθ δφναται να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ 
ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο. 

2.3 Κξηηήξην Αλάζεζεο   

Κξηηήξην αλάζεζεο 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ 
βάςει μόνο τιμισ με τθν προαπαίτθςθ τθσ κάλυψθσ όλων των απαιτιςεων  - τεχνικϊν προδιαγραφϊν του 
Ραραρτιματοσ I (Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ)  τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά 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. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 258 και 259 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 
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Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 259 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
φορζασ κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι του. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 257 του ν. 
4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον 
προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 
παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου 
το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν 
αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ κα 
επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι 
προςφορά) παραπζμποντασ ςτο ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικισ -
οικονομικισ προςφοράσ . 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

18PROC002967443 2018-04-19



 

Σελίδα 42 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά 
είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από 
ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που φζρουν τθ 
Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα 
οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά 
τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ 
προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει 
αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ), β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, 
όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 302 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και γ) τθν τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν 
παροφςα.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ (Αναλυτικι Ρεριγραφι του Φυςικοφ και 
Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ), περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

Διευκρινίηεται ότι αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ τεχνικι 
προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι 
Ρροςφορά” τθν θλεκτρονικι τεχνικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τθσ 
πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει μόνο τιμισ , με τθν προαπαίτθςθ τθσ 
κάλυψθσ όλων των απαιτιςεων  - προδιαγραφϊν, ωσ προβλζπονται ςτο άρκρο 1.3 και ςτθν Αναλυτικι 
Ρεριγραφι του Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ III τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.   

Διευκρινίηεται ότι αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι 
προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι 
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οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με 
το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα III τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 

Θ τιμι των προςφερομζνων ειδϊν δίνεται ςε ευρϊ, όπωσ κακορίηεται ςτο Υπόδειγμα Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ του Ραραρτιματοσ III τθσ παροφςθσ.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν προμικεια των ειδϊν και τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 310 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό  του τμιματοσ 
/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα οκτϊ (8) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κρίνει, κατά περίπτωςθ, 
αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί 
φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και 
τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου 
παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ 
παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, 
ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ 
παροφςασ και το άρκρο 310 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ/απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ε.Υ.Δ.Α.Ρ. Α.Ε. 
(Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν 17/05/2018 και ϊρα 12:00 

  Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 310 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν  ςυντάςςεται ενιαίο 
πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», 
μόνο ςτον ανακζτοντα φορζα, προκειμζνου ο τελευταίοσ να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτον ανακζτοντα φορζα προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. 
Α.Ε. απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
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προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηεται το άρκρο 313 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων  («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί 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, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ Ε.Υ.Δ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ Ε.Υ.Δ.Α.Ρ. Α.Ε. θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ Ε.Υ.Δ.Α.Ρ. Α.Ε. θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  

18PROC002967443 2018-04-19



 

Σελίδα 47 

για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  Ροςοςτό 15% ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για 
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν, και 

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ . 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

  3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., κατά 
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι: (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι (β) 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ  γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ 
τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ 
προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
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προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α., το οποίο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε 
περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει 
ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιεί τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηει ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι 
τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 
προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ μζςω 
τθσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία” από τθν ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.  
 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 317 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγύεζε  θαιήο εθηέιεζεο 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
302 παρ. 1 β του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 302 του ν. 
4412/2016 και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ζναντι του αναδόχου ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του 
μζρουσ τθσ ποςότθτασ των υλικϊν που παραλιφκθκαν οριςτικά  μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι αυτϊν. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγυιςεωσ 
γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί 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 δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα ΧIV του Ρροςαρτιματοσ Β του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Κατά τα λοιπά θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο κα γίνει ςφμφωνα με τουσ γενικοφσ και 
ειδικοφσ όρουσ και προχποκζςεισ που αναλυτικά περιγράφονται ςτο άρκρο 1.3 και το Ραράρτθμα Ι 
(Αναλυτικι Ρεριγραφι του Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ) τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
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ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, κακϊσ και το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να τουσ 
ανακζςουν. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν 
αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, εφόςον ζχει 
λάβει τθ ςχετικι ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ 
αυτισ ςτθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/των τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία και για τον οποίο κα απαιτείται ςχετικι ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ 
χρθματοοικονομικι επάρκεια – τεχνικι ικανότθτα, και ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι λόγοι 
αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ παροφςασ, τότε υποχρεοφται να τον αντικαταςτιςει. 

4.4.3. Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 253 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 336 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 337 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Σθμειϊνεται ότι ςτθν ωσ άνω αξία ςυμπεριλαμβάνονται όλα όςα ορίηονται 
ςτο άρκρο 1.3 και ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των ειδϊν και των υπθρεςιϊν 
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ 
ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν. 4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, εφόςον προβλζπεται,  θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, 
εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε 
κάκε πλθρωμι από τον ανακζτοντα φορζα ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 12 του άρκρου 258 και τθν παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) 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 Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
εφόςον δεν παραδϊςει ι αντικαταςτιςει το ςυμβατικό αντικείμενο μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον 
χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016, ςτισ 
παραγράφουσ 6.1 και 6.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςτο Ραράρτθμα Ι αυτισ (Αναλυτικι Ρεριγραφι 
του Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ). 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το ςυμβατικό αντικείμενο δεν παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται ωσ κφρωςθ, με 
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον Ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από τα άρκρα 74 και 306 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ 
του Αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το ςυμβατικό αντικείμενο παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου που 
παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του εκπρόκεςμα παραδοκζντοσ 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν το ςυμβατικό αντικείμενο που παραδόκθκε εκπρόκεςμα 
επθρεάηει τθ χρθςιμοποίθςθ του  ςυμβατικοφ αντικειμζνου που παραδόκθκε εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο 
υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτοφ. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για παράδοςθ ι αντικατάςταςθ του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για τον οποίο δεν ευκφνεται ο Ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
παράδοςθσ ι αντικατάςταςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του Αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
εφόςον ο Ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί να αςκιςει προςφυγι κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, 
δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ και 
τρόποσ παραλαβισ ςυμβατικοφ αντικειμζνου), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου– 
αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε 
γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 
221 του Ν. 4412/2016 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ – Παξαθνινύζεζε 
ύκβαζεο 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το ςυμβατικό αντικείμενο μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από 
τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τα ςυμβατικά είδθ ςυςκευαςμζνα. Στισ εξωτερικζσ 
ςυςκευαςίεσ κα αναγράφεται: α) θ ςυμβατότθτα τφπου – μοντζλου, ο τφποσ του εκτυπωτι για 
τον οποίο προορίηονται και β) θ θμερομθνία λιξθσ εναλλακτικά, θ θμερομθνία καταςκευισ. Τα 
προςφερόμενα είδθ κα ζχουν θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον ζνα (1) χρόνο μετά τθν θμερομθνία 
παράδοςθσ και ςε εργοςταςιακζσ ςυςκευαςίεσ. Τα παραδιδόμενα ςυμβατικά είδθ κα πρζπει να 
ζχουν προςτατευτικό κάλυμμα κεφαλισ το οποίο να αφαιρείται πριν τθ χριςθ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ/παράδοςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν ι όπου αλλοφ ορίηεται ςτθ 
ςφμβαςθ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον 
υπεφκυνο τθσ αποκικθσ ι τον κατά περίπτωςθ αρμόδιο υπάλλθλο, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία 
προςκόμιςθσ/παράδοςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε/παραδόκθκε. 

 

6.2  Παξαιαβή ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ  

6.2.1. Θ παραλαβι του ςυμβατικοφ αντικειμζνου γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και 
δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου,  το παρόν άρκρο και το Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ του παραδοτζου ςυμβατικοφ αντικειμζνου γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί:  
α) να παραλάβει το ςυμβατικό αντικείμενο ,  
β) να παραλάβει το ςυμβατικό αντικείμενο με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ ωσ κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,  
γ) να απορρίψει το ςυμβατικό αντικείμενο 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/2016. 
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Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ παραλάβει το ςυμβατικό αντικείμενο με παρατθριςεισ, αναφζρει ςτο ςχετικό 
πρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει 
αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τθσ για το ηιτθμα αν το ςυμβατικό αντικείμενο είναι κατάλλθλο ι όχι για τθ 
χριςθ που προορίηεται. Εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., ότι 
οι παρεκκλίςεισ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά του και μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι του, με ι χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, εφόςον κρικεί από τθν ωσ άνω αρμόδια υπθρεςία, ότι οι παρεκκλίςεισ επθρεάηουν 
τθν καταλλθλότθτά του και δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το ςυμβατικό αντικείμενο 
μπορεί να απορριφκεί. Εάν απορρίπτεται από τθν επιτροπι παραλαβισ λόγω παρεκκλίςεων που 
διαπιςτϊκθκαν κατά τον ζλεγχο, θ επιτροπι δεν προβαίνει ςε άλλουσ περαιτζρω ελζγχουσ 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/2016. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν  παράδοςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 

 Αν θ παραλαβι του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται 
ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και 
εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το 
κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει το ςυμβατικό αντικείμενο αποδεικτικό 
προςκόμιςθσ/παράδοςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί 
θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3 Γηάξθεηα ύκβαζεο 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ.  

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ– Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι του με άλλο, που να είναι ςφμφωνο με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο 
ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει το ςυμβατικό αντικείμενο που απορρίφκθκε μζςα ςτθν προκεςμία που του 
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τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν  γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  

6.5.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, ςε περίπτωςθ χριςθσ  ανακαταςκευαςμζνου αναλϊςιμου υλικοφ, να 
παράςχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των μθχανθμάτων, τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ. 

6.5.2. Σε περίπτωςθ που προκλθκεί οποιαδιποτε βλάβθ ςε εκτυπωτι, φωτοαντιγραφικό μθχάνθμα ι Fax 
εξαιτίασ τθσ χριςθσ ιςοδφναμου αναλϊςιμου υλικοφ, γεγονόσ που κα πιςτοποιθκεί από τθν 
καταςκευάςτρια εταιρεία, είτε εξειδικευμζνο φορζα ςυντιρθςθσ των ανωτζρω μθχανθμάτων, ο ανάδοχοσ 
κα αναλάβει τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ και αν αυτι δεν καταςτεί δυνατι, τθν αντικατάςταςθ 
του μθχανιματοσ με νζο, ιδίων προδιαγραφϊν χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 

6.5.3. Σε περίπτωςθ που προςφερκοφν ιςοδφναμα μελάνια ι toner (ςυμβατά ι ανακαταςκευαςμζνα) και 
διαπιςτωκεί αρικμόσ εκτυπϊςεων μικρότεροσ από τον αρικμό που προβλζπεται από το αντίςτοιχο ISO 
(αρικμοφ ςελίδων εκτφπωςθσ) κα αντικακίςτανται άμεςα με νζα αρίςτθσ ποιότθτασ. Εάν δε, αποδειχκοφν 
ελαττωματικά περιςςότερα των δφο (2) τεμαχίων ενόσ κωδικοφ, υποχρεοφται ο ανάδοχοσ να 
αντικαταςτιςει όλθ τθν ποςότθτα του ςυγκεκριμζνου κωδικοφ εντόσ δφο (2) θμερϊν χωρίσ οικονομικι 
επιβάρυνςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

Γηα ηα ππό πξνκήζεηα είδε αλαιωζίκωλ πιηθώλ γηα εθηππωηέο, θωηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα & 
Fax (κειάληα, toner) ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ ηα εμήο: 

1. Όια ηα πξνζθεξόκελα είδε ζα είλαη γλήζηα (original) αληηπξνζωπείαο – απζεληηθά πξνϊόληα 
ηωλ θαηαζθεπαζηξηώλ εηαηξεηώλ ηωλ κεραλεκάηωλ ή ηζνδύλακα απηώλ (ζπκβαηά ή 
αλαθαηαζθεπαζκέλα), εθόζνλ είλαη ζύκθωλα κε ζπγθεθξηκέλα πξόηππα ή κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο DIN 33870 γηα ηόλεξ & DIN 33871 γηα κειάληα. Τα πξνϊόληα λα θέξνπλ 
ζρεηηθή έλδεημε ζηε ζπζθεπαζία ηνπο. 

2. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έρεη πξνκεζεπηεί θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία εθηππωηέο, θωηναληηγξαθηθά 
κεραλήκαηα & Fax ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαζεζηώο εγγύεζεο ή ζπληήξεζεο από ηηο 
πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο.  Σην πιαίζην απηό ηα αλαιώζηκα πξέπεη λα είλαη γλήζηα 
πξωηόηππα (ΟΕΜ – γλήζην πξνϊόλ θαηαζθεπαζηή) ή αλαθαηαζθεπαζκέλα εθ ηνπ 
πξωηνηύπνπ θαη ν πξνζθέξωλ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ηνπ 
Καηαζθεπαζηή. 

3. Σε πεξίπηωζε πνπ πξνζθεξζνύλ ηζνδύλακα κειάληα ή toner (ζπκβαηά ή 
αλαθαηαζθεπαζκέλα) ηόηε απαηηείηαη έγγξαθε βεβαίωζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή / θαη  
αλαθαηαζθεπαζηή όηη έρεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO:9001:2008 ή ηζνδύλακε ή αλώηεξε θαη 
ISO:14001:2004 ή ηζνδύλακε ή αλώηεξε. Σε θάζε πεξίπηωζε, ηα ωο άλω πηζηνπνηεηηθά 
απαηηνύληαη γηα ηελ απόδεημε ηεο πνηόηεηαο θαη θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξνϊόληνο. 

4. Σε πεξίπηωζε πνπ πξνζθεξζνύλ ηζνδύλακα κειάληα ή toner (ζπκβαηά ή 
αλαθαηαζθεπαζκέλα) ηόηε απαηηείηαη έγγξαθε βεβαίωζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή/θαη  
αλαθαηαζθεπαζηή γηα ηνλ αξηζκό ζειίδωλ πνπ ηππώλεη ην αλαιώζηκν, ζύκθωλα κε ηηο 
κεζόδνπο ISO/IEC 19752/2017 θαη ISO/IEC 19798/2017 γηα κνλόρξωκν θαη έγρξωκν ηόλεξ 
αληίζηνηρα θαη ζύκθωλα κε ηε κέζνδν ISO/IEC 24711/2017 γηα κειάλη (inkjet).  Τα 
ζπγθεθξηκέλα πξόηππα πηζηνπνηνύλ ηωλ αξηζκό ηωλ ζειίδωλ πνπ εθηππώλεη έλα 
αλαιώζηκν. Η πνηόηεηα εθηύπωζεο θαζώο θαη ν αξηζκόο εθηππώζεωλ ηνπ ηζνδύλακνπ 
(ζπκβαηνύ ή αλαθαηαζθεπαζκέλνπ) πξέπεη λα ζπκθωλνύλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
αληίζηνηρνπ γλήζηνπ πιηθνύ (original)  ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

5. Σε πεξίπηωζε πνπ πξνζθεξζνύλ ηζνδύλακα κειάληα ή toner (ζπκβαηά ή 
αλαθαηαζθεπαζκέλα) θαη δηαπηζηωζεί αξηζκόο εθηππώζεωλ κηθξόηεξνο από ηνλ αξηζκό πνπ 
πξνβιέπεηαη από ην αληίζηνηρν ISO (αξηζκνύ ζειίδωλ εθηύπωζεο) ζα αληηθαζίζηαληαη 
άκεζα κε λέα αξίζηεο πνηόηεηαο. Εάλ δε, απνδεηρζνύλ ειαηηωκαηηθά πεξηζζόηεξα ηωλ δύν 
(2) ηεκαρίωλ ελόο θωδηθνύ, ππνρξενύηαη ν αλάδνρνο λα αληηθαηαζηήζεη όιε ηελ πνζόηεηα 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θωδηθνύ εληόο δύν (2) εκεξώλ ρωξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

6. Σε πεξίπηωζε πνπ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε εθηππωηή, θωηναληηγξαθηθό 
κεράλεκα ή Fax εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηζνδύλακνπ αλαιώζηκνπ πιηθνύ, γεγνλόο πνπ ζα 
πηζηνπνηεζεί από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, είηε εμεηδηθεπκέλν θνξέα ζπληήξεζεο ηωλ 
αλωηέξω κεραλεκάηωλ, ν αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο θαη 
αλ απηή δελ θαηαζηεί δπλαηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο κε λέν, ηδίωλ 
πξνδηαγξαθώλ ρωξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

7. Σε θάζε πεξίπηωζε απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε έγγξαθεο βεβαίωζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή/θαη 
αλαθαηαζθεπαζηή πνπ ζα πηζηνπνηεί ή ππνδεηθλύεη αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο 
θαη όηη ηα αλαθαηαζθεπαζκέλα ζα απνδίδνπλ ην ίδην θαιά κε ηα απζεληηθά πξνϊόληα πνπ 
παξέρνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο. 

8. Γηα όια ηα είδε πνπ πεξηέρνπλ γξαθίηε απαηηείηαη έγγξαθε βεβαίωζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 
ή/θαη ηνπ αλαθαηαζθεπαζηή ηωλ εηδώλ όηη παξέρεη θύιια δεδνκέλωλ αζθαιείαο MSDS 
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(Material Safety Data Sheet), όπωο πεξηγξάθεηαη ζηελ νδεγία 67/548/EEC ηεο Επξωπαϊθήο 
Έλωζεο γηα ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο. 

9. Τα πξνϊόληα ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα. Σηηο εμωηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα αλαγξάθεηαη: 
α) ε ζπκβαηόηεηα ηύπνπ – κνληέινπ, ν ηύπνο ηνπ εθηππωηή γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη θαη 
β) ε εκεξνκελία ιήμεο ελαιιαθηηθά, ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο. Τα πξνζθεξόκελα είδε ζα 
έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ρξόλν κεηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο θαη 
ζε εξγνζηαζηαθέο ζπζθεπαζίεο. 

10. Όια ηα πξνϊόληα (απζεληηθά, ζπκβαηά θαη αλαθαηαζθεπαζκέλα) ζα πξέπεη λα έρνπλ 
πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα θεθαιήο ην νπνίν λα αθαηξείηαη πξηλ ηε ρξήζε. 

11. Να παξέρεηαη εγγύεζε αληηθαηάζηαζεο ηωλ ειαηηωκαηηθώλ πξνϊόληωλ θαη εγγύεζε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο, ιόγω ρξήζεο αλαθαηαζθεπαζκέλνπ, ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) 
έηνπο. 

Όινη νη παξαπάλω όξνη ηωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ είλαη δεζκεπηηθνί θαη απαξάβαηνη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ γηα ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

1 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000147 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK LASER 
MS310 Ν 50F2H00 
ΜΑΥΟΣ 

τεμάχιο 100,7524€ 50 

 Υποςφνολο για Τμιμα 1   Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 

5.037,62€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
6.246,65€ 

2 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000164 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
MS810DN PN 
52D2H00(522H) 

 

τεμάχιο 196,00€ 20 

 Υποςφνολο για Τμιμα 2 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
3.920,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
4.860,80€ 

3 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ

7173000165 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CX410e BLACK PN 
80C2HKO(802HK) 

 

τεμάχιο 60,00€ 10 
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Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

πίασ 

30125110-5 

 Υποςφνολο για Τμιμα 3 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
600,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
744,00€ 

4 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000166 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CX410e YELLOW PN 
80C2HVE(802HY) 

 

τεμάχιο 73,00€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 4 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
730,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
905,20€ 

5 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000167 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK CX 
410e GYAN PN 
80C2HCE(802HC) 

τεμάχιο 73,00€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 5 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
730,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
905,20€ 

6 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000168 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK CX 
410e MAGENTA PN 
80C2HMD(802HM) 

τεμάχιο 73,00€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 6 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
730,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
905,20€ 

7 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς

7173000169 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CS310n BLACK PN 70C2HKE 

τεμάχιο 70,00€ 15 
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Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

Συςκευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

(702HK) 

 Υποςφνολο για Τμιμα 7 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.050,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.302,00€ 

8 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000170 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CS310n CYAN PN 70C2HCE 
(702HC) 

τεμάχιο 90,00€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 8 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.350,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.674,00€ 

9 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000171 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CS310n MAGENTA PN 
70C2HME (702HM) 

τεμάχιο 90,00€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 9 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.350,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.674,00€ 

10 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000172 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CS310n YELLOW PN 
70C2HYE (702HY) 

τεμάχιο 90,00€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 10 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.350,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.674,00€ 

18PROC002967443 2018-04-19



 

Σελίδα 60 

Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

11 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000193 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
MX310/MX410/MX510/MX
511/MX611 BLACK 
(PN.60F2H0E) 

τεμάχιο 140,00€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 11 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.400,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.736,00€ 

12 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000208 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CS/CX317/417 BLACK  
(PN.71B20KO) 

τεμάχιο 85,50€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 12 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
855,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.060,20€ 

13 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000209 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CS/CX317/417 CYAN  
(PN.71B20CO) 

τεμάχιο 90,25€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 13 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
902,50€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.119,10€ 

14 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000210 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CS/CX317/417 MAGENTA  
(PN.71B20MO) 

τεμάχιο 90,25€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 14   Συνολικι 
αξία χωρίσ 

Συνολικι 
Αξία με 
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Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

 ΦΡΑ: 
902,50€ 

ΦΡΑ 24%: 
1.119,10€ 

15 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000211 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
CS/CX317/417 YELLOW 
(PN.71B20YO) 

τεμάχιο 90,25€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 15 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
902,50€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.119,10€ 

16 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000080 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
T640/T642/T644 LASER PN 
64040HW 

τεμάχιο 183,00€ 8 

 Υποςφνολο για Τμιμα 16 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.464,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.815,36€ 

17 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000092 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARΚ W840 
PN 84020 

τεμάχιο 221,85€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 17 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
2.218,50€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
2.750,94€ 

18 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000182 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
MX410de (PN.60F2H00) 

τεμάχιο 140,00€ 5 
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Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

 Υποςφνολο για Τμιμα 18 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
700,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
868,00€ 

19 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000149 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
500 color M551 BLACK PN 
CE400X 

τεμάχιο 113,9057€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 19 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.708,59€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
2.118,65€ 

20 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000150 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
500 color M551 CYAN PN 
CE401A 

τεμάχιο 166,405€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 20   Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
2.496,08€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
3.095,14€ 

21 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000151 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
500 color M551 MAGENTA 
PN CE403A 

τεμάχιο 165,0086€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 21 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
2.475,13€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
3.069,16€ 

22 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ

7173000152 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
500 color M551 YELLOW 
PN CE402A 

τεμάχιο 165,4629€ 15 
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Σελίδα 63 

Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

πίασ 

30125110-5 

 Υποςφνολο για Τμιμα 22 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
2.481,94€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
3.077,61€ 

23 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000155 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
Color CP5225 BLACK PN 
CE740A 

τεμάχιο 95,36€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 23 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
953,60€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.182,46€ 

24 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000156 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
Color CP5225 CYAN PN 
CE741A 

τεμάχιο 135,80€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 24 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.358,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.683,92€ 

25 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000157 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
Color CP5225 MACENTA PN 
CE743A 

τεμάχιο 135,80€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 25 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.358,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.683,92€ 

26 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς

7173000158 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
Color CP5225 YELLOW PN 

τεμάχιο 135,80€ 10 
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Σελίδα 64 

Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

CE742A 

 Υποςφνολο για Τμιμα 26 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.358,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.683,92€ 

27 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000154 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
78A ΜΑΥΟΣ (PN.CE278A) 

τεμάχιο 43,70€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 27 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
655,50€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
812,82€ 

28 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000160 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO 400/452/477 Color 
M451DN 305A BLACK 
(PN.CE410X) 

τεμάχιο 44,78€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 28  

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
447,80€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
555,27€ 

29 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000161 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO 400/452/477 Color 
M451DN 305A YELLOW 
(PN.CE412A) 

τεμάχιο 64,90€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 29 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
649,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
804,76€ 
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Σελίδα 65 

Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

30 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000162 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO 400/452/477 Color 
M451DN 305A MAGENTA 
(PN.CE413A) 

τεμάχιο 64,90€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 30 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
649,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
804,76€ 

31 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000163 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO 400/452/477 Color 
M451DN 305A CYAN 
(PN.CE411A) 

τεμάχιο 64,90€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 31 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
649,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
804,76€ 

32 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000183 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO MFP M476 PLC 6 312A 
BLACK (PN.CF380A) 

τεμάχιο 66,60€ 8 

 Υποςφνολο για Τμιμα 32 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
532,80€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
660,67€ 

33 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000184 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO MFP M476 PLC 6 312A 
CYAN (PN.CF381A) 

τεμάχιο 72,20€ 8 

 Υποςφνολο για Τμιμα 33   Συνολικι 
αξία χωρίσ 

Συνολικι 
Αξία με 
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Σελίδα 66 

Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

 ΦΡΑ: 
577,60€ 

ΦΡΑ 24%: 
716,22€ 

34 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000185 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO MFP M476 PLC 6 312A 
YELLOW (PN.CF382A) 

τεμάχιο 72,20€ 8 

 Υποςφνολο για Τμιμα 34 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
577,60€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
716,22€ 

35 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000186 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO MFP M476 PLC 6 312A 
MAGENTA (PN.CF383A) 

τεμάχιο 72,20€ 8 

 Υποςφνολο για Τμιμα 35  

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
577,60€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
716,22€ 

36 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000187 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
M605/M630 BLACK 
(PN.CF281XC) 

τεμάχιο 192,00€ 20 

 Υποςφνολο για Τμιμα 36   Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
3.840,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
4.761,60€ 

37 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000192 ΓΑΦΙΤΘΣ HP LASERJET 
PRO MFP M426 BLACK 
(PN.CF226XC) 

τεμάχιο 102,53€ 20 
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Σελίδα 67 

Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

 Υποςφνολο για Τμιμα 37 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
2.050,60€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
2.542,74€ 

38 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000197 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
M4555/M602/M603 BLACK 
(PN.CE390X) 

τεμάχιο 143,29€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 38 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.432,90€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.776,80€ 

39 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000199 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO MFP 
M252/M274/M277 BLACK 
(PN.CF400X) 

τεμάχιο 49,8825€ 1 

 Υποςφνολο για Τμιμα 39 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
49,8825€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
61,85€ 

40 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000200 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO MFP 
M252/M274/M277 CYAN 
(PN.CF401X) 

τεμάχιο 63,72€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 40 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
637,20€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
790,13€ 

41 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ

7173000201 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO MFP 
M252/M274/M277 
MAGENTA (PN.CF402X) 

τεμάχιο 63,72€ 10 
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Σελίδα 68 

Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

πίασ 

30125110-5 

 Υποςφνολο για Τμιμα 41 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
637,20€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
790,13€ 

42 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000202 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO MFP 
M252/M274/M277 
YELLOW (PN.CF403X) 

τεμάχιο 63,72€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 42 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
637,20€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
790,13€ 

43 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000203 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO M452/MFP 
M377/M477 BLACK 
(PN.CF410A) 

τεμάχιο 72,50€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 43 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
725,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
899,00€ 

44 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000204 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO M452/MFP 
M377/M477 CYAN 
(PN.CF411A) 

τεμάχιο 97,00€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 44 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
970,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.202,80€ 

45 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς

7173000205 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO M452/MFP 
M377/M477 YELLOW 

τεμάχιο 97,00€ 10 
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Σελίδα 69 

Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

(PN.CF412A) 

 Υποςφνολο για Τμιμα 45 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
970,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.202,80€ 

46 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000206 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO M452/MFP 
M377/M477 MAGENTA 
(PN.CF413A) 

τεμάχιο 97,00€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 46 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
970,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.202,80€ 

47 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000207 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
ENTERPRISE 
M506/M507/MFP M527 
BLACK (PN.CF287A) 

τεμάχιο 118,00€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 47 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.180,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.463,20€ 

48 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000102 ΓΑΦΙΤΘΣ OKI LASER 
BLACK 22K (PN.09004462) 

τεμάχιο 236,78€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 48 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
3.551,70€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
4.404,11€ 
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Σελίδα 70 

Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

49 Κφλινδροι 
για 
μθχανιματ
α γραφείου 

30124300-7 

7173000052 ΓΑΦΙΤΘΣ ΤΥΜΡΑΝΟ OKI 
Β-6300 

τεμάχιο 181,5917€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 49 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
2.723,88€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
3.377,61€ 

50 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000196 ΓΑΦΙΤΘΣ OKI 
B412/B432/B512/MB472/
MB492/MB562 BLACK 
(PN.45807102) 

τεμάχιο 65,50€ 40 

 Υποςφνολο για Τμιμα 50 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
2.620,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
3.248,80€ 

51 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000213 ΓΑΦΙΤΘΣ OKI BLACK 
(PN.44992401) 

τεμάχιο 47,35€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 51 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
710,25€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
880,71€ 

52 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000129 ΓΑΦΙΤΘΣ OKI B411-431 PN 
44574702 

τεμάχιο 65,50€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 52 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
982,50€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.218,30€ 
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Σελίδα 71 

Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

53 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000148 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
Μ712DN PN CF214XC 
ΜΑΥΟΣ 

τεμάχιο 123,5067€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 53 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.235,07€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.531,49€ 

54 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000138 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
P3015 ΜΑΥΟΣ PN CE255A 

τεμάχιο 110,57€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 54 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.105,70€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.371,07€ 

55 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000138 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
ENTERPRISE Μ750DN 
ΜΑΥΟΣ (PN.CE270A) 

τεμάχιο 132,53€ 5 

 Υποςφνολο για Τμιμα 55 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
662,65€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
821,69€ 

56 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000174 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
ENTERPRISE Μ750DN 
ΚΥΑΝΟ (PN.CE271A) 

τεμάχιο 215,68€ 5 

 Υποςφνολο για Τμιμα 56   Συνολικι 
αξία χωρίσ 

Συνολικι 
Αξία με 
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Σελίδα 72 

Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

 ΦΡΑ: 
1.078,40€ 

ΦΡΑ 24%: 
1.337,22€ 

57 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000175 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
ENTERPRISE Μ750DN 
ΜΑΤΗΕΝΤΑ (PN.CE273A) 

τεμάχιο 215,68€ 5 

 Υποςφνολο για Τμιμα 57 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.078,40€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.337,22€ 

58 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000176 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
ENTERPRISE Μ750DN 
ΚΙΤΙΝΟ (PN.CE272A) 

τεμάχιο 215,68€ 5 

 Υποςφνολο για Τμιμα 58 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.078,40€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.337,22€ 

59 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000181 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P LASERJET 
PRO M201DW (PN.CF283X) 

τεμάχιο 55,20€ 20 

 Υποςφνολο για Τμιμα 59 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.104,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.368,96€ 

60 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000212 ΓΑΦΙΤΘΣ LEXMARK 
MS410 EXTRA HIGH 10K 
(PN.50F2XOE) 

τεμάχιο 140,00€ 8 
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Σελίδα 73 

Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

 Υποςφνολο για Τμιμα 60 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
1.120,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.388,80€ 

61 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000214 ΓΑΦΙΤΘΣ HP LASER 130A 
BLACK (PN.CF-350A) 

τεμάχιο 28,70€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 61 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
287,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
355,88€ 

62 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000215 ΓΑΦΙΤΘΣ HP LASER 130A 
CYAN (PN.CF-351A) 

τεμάχιο 29,90€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 62 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
299,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
370,76€ 

63 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000216 ΓΑΦΙΤΘΣ HP LASER 130A 
YELLOW (PN.CF-352A) 

τεμάχιο 29,90€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 63 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
299,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
370,76€ 

64 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ

7173000217 ΓΑΦΙΤΘΣ HP LASER 130A 
MAGENTA (PN.CF-353A) 

τεμάχιο 29,90€ 10 
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Σελίδα 74 

Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

πίασ 

30125110-5 

 Υποςφνολο για Τμιμα 64 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
299,00 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
370,76€ 

65 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7173000218 ΓΑΦΙΤΘΣ HP LASER 26A 
BLACK (PN.CF226A) 

τεμάχιο 57,06€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 65 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
855,90€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.061,32€ 

66 Κφλινδροι 
για 
μθχανιματ
α γραφείου 

30124300-7 

7179000010 ΤΥΜΡΑΝΟ LEXMARX 
MS310/MS410 
(PN.50FOZ00) 

τεμάχιο 36,00€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 66 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
540,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
669,60€ 

67 Κφλινδροι 
για 
μθχανιματ
α γραφείου 

30124300-7 

7179000011 ΤΥΜΡΑΝΟ LEXMARK 
MS810/811/812/MX711/8
10/811/812 (PN.52D0Z00) 

τεμάχιο 36,00€ 15 

 Υποςφνολο για Τμιμα 67 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
540,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
669,60€ 

68 Κφλινδροι 
για 
μθχανιματ
α γραφείου 

30124300-7 

7179000008 ΤΥΜΡΑΝΟ LEXMARK  
W840 

τεμάχιο 198,90€ 5 
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Σελίδα 75 

Τμιμα Ρεριγραφι 
και 
Κωδικόσ 
Είδουσ CPV 

Κωδικόσ 
υλικοφ 
ΕΥΔΑΡ 

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογ
ιςκείςα 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

 Υποςφνολο για Τμιμα 68 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
994,50€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.233,18€ 

69 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7183000016 ΓΑΦΙΤΘΣ  BIZHWB ΓΙΑ FAX 
KONICA-MINOLTA 190F 
TN110 

τεμάχιο 63,33€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 69 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
633,30€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
785,29€ 

70 Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυς
κευζσ 
τθλεμοιοτυ
πίασ 

30125110-5 

7183000013 ΓΑΦΙΤΘΣ ΓΙΑ FAX LASER 
CANON L-3805 

τεμάχιο 90,00€ 10 

 Υποςφνολο για Τμιμα 70 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
900,00€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
1.116,00€ 

71 Κφλινδροι 
για 
μθχανιματ
α γραφείου 

30124300-7 

7189000010 ΤΥΜΡΑΝΟ ΓΙΑ FAX 
KONICA-MINOLTA 131F 

τεμάχιο 86,942€ 8 

 Υποςφνολο για Τμιμα 71 

 

  Συνολικι 
αξία χωρίσ 
ΦΡΑ: 
695,54€ 

Συνολικι 
Αξία με 
ΦΡΑ 24%: 
862,47€ 
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Σελίδα 76 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.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 φορζα3  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: ΕΤΑΙΕΙΑ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΘΣ  Α.Ε. (ΕΥΔΑΡ Α.Ε.) 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99201059+ 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΩΩΡΟΥ 156 /ΓΑΛΑΤΣΙ/ 11146 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: :  

- Τθλζφωνο: 210 - 214 4 

- Θλ. ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.eydap.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΚΤΥΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΘΣ ΕΥΔΑΡ ΑΕ 

(CPV): [30125110-5 & 30124300-7] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 

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

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

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): Δ5880 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Υ.Δ. ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

                                                           
3
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το 

ςφνολο αυτϊν 
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Σελίδα 77 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία 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 αρμόδιοι4 : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ5; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»6 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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

                                                           
4
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

5
 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. 

6
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 
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ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

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 

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 

κατάλογο7: 

δ) Θ 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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 άλλουσ8; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου Σ.Ε.Τ.Δ. από τουσ άλλουσ 

                                                           
7
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

8
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
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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 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

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 *……+ 

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 ΦΟΡΕΩΝ9  

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 *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο Σ.Ε.Τ.Δ. 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. 

 

                                                           
9
  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.” 
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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 *+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).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ10 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ11· 

2. δωροδοκία12,13· 

3. απάτθ14· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ15· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ16· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων17. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου18 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 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.  

11
 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). 
12

 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 
13

 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 Ιουλίου 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 φμβαςθσ 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). 

14
 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 φµβαςθσ ςχετικά 

µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
15

 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, 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. 

16
 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”. 

17
 Όπωσ ορίηεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

18
 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 ) 
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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;  

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+19 

Εάν ναι, αναφζρετε20: 

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 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+21 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
22

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν23: 

*……+ 

 

                                                           
19

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
20

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
21

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
22

 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)  

23
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

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

αςφάλιςθσ24, 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; 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 ;25 

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): 26 

*……+*……+*……+ 

                                                           
24

 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).  

25
 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  

26
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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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 δικαίου27; 

*+ 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: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ28 

: 

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: 

- Ραρακζςτε 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 περιςτάςεισ29  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

                                                           
27

 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

28
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 

2016/7) 
29

 Άρκρο 73 παρ. 5. 
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Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα30; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων31, 

λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ 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 

ςφμβαςθσ32; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια33 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

*….................+ 

                                                           
30

 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 
68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

31
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

32
 Ρρβλ άρκρο 48. 

33
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

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 *+ Πχι 

 

 

18PROC002967443 2018-04-19



 

Σελίδα 90 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200534: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

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

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(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:  

*……+ 

                                                           
34

 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 
παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 
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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 

εγκατάςταςισ35
; 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): 

*……+*……+*……+ 

 

                                                           
35

 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. 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

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.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ 36: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ37: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

                                                           
36

  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ.  

37
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ.  
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4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσ38 που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και y39 -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

 

                                                           
38

 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
39

 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

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

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ40, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ41, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ42: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ43, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον *……+ 

                                                           
40

 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα 
πζντε ζτθ. 

41
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία 

ζτθ. 
42

 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ 
πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

43
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, 

αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να 
ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
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ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχων44 όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

*……+ 

                                                           
44

 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από αρμόδιο 
επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 
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ςφμβαςθσ: 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ45 το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

….............................................+ 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

 

                                                           
45

 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να 
ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 

ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικά46, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι47 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+48 

 

                                                           
46

 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 
47

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
48

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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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 

αναφζρονται49, 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 

δωρεάν50. 

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 Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ 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): *……+    

 

 

                                                           
49

 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
50

 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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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

«Στοιχεία Οικονομικού Φορέα»   Προς Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. 

Επωνυμία:     Ημερομηνία: ….. / ….. / 2018 

Εκπρόσωπος: 

Διεύθυνση: 

Τηλ. Επικοιν.: 

E-mail: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΣΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΗ ΕΤΔΑΠ ΑΕ» 

Δ5880 

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» μέχρι την ….. / ….. / 2018 

Η Οικονομική Προσφορά εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα1: 

Α/Α 

Περιγραφι και 
Κωδικόσ Είδουσ 

CPV 

Κωδικόσ Τλικοφ 
ΕΤΔΑΠ ΑΕ 

Τλικό προσ 
Προμικεια 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Σιμι Μονάδα 
Μζτρθςθσ (€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

1  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000147 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK 
LASER MS310 
Ν 50F2H00 
ΜΑΥΟΣ 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

2  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000164 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK 
MS810DN PN 
52D2H00(522
H) 

 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

3  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000165 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK 
CX410e BLACK 
PN 
80C2HKO(802
HK) 

 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

4  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000166 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK 
CX410e 
YELLOW PN 
80C2HVE(802
HY) 

 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

5  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 

7173000167 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK CX 
410e GYAN PN 
80C2HCE(802

τεμάχιο 
«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 

ΤΙΜΘ» 
«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 
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Α/Α 

Περιγραφι και 
Κωδικόσ Είδουσ 

CPV 

Κωδικόσ Τλικοφ 
ΕΤΔΑΠ ΑΕ 

Τλικό προσ 
Προμικεια 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Σιμι Μονάδα 
Μζτρθςθσ (€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

HC) 

6  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000168 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK CX 
410e 
MAGENTA PN 
80C2HMD(802
HM) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

7  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςΣυςκε
υζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000169 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK 
CS310n BLACK 
PN 70C2HKE 
(702HK) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

8  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000170 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK 
CS310n CYAN 
PN 70C2HCE 
(702HC) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

9  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000171 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK 
CS310n 
MAGENTA PN 
70C2HME 
(702HM) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

10  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000172 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK 
CS310n 
YELLOW PN 
70C2HYE 
(702HY) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

11  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000193 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK 
MX310/MX41
0/MX510/MX5
11/MX611 
BLACK 
(PN.60F2H0E) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

12  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000208 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK 
CS/CX317/417 
BLACK  
(PN.71B20KO) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 
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Α/Α 

Περιγραφι και 
Κωδικόσ Είδουσ 

CPV 

Κωδικόσ Τλικοφ 
ΕΤΔΑΠ ΑΕ 

Τλικό προσ 
Προμικεια 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Σιμι Μονάδα 
Μζτρθςθσ (€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

13  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000209 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK 
CS/CX317/417 
CYAN  
(PN.71B20CO) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

14  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000210 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK 
CS/CX317/417 
MAGENTA  
(PN.71B20MO
) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

15  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000211 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK 
CS/CX317/417 
YELLOW 
(PN.71B20YO) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

16  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000080 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK 
T640/T642/T6
44 LASER PN 
64040HW 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

17  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000092 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARΚ 
W840 PN 
84020 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

18  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000182 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK 
MX410de 
(PN.60F2H00) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

19  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000149 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 500 
color M551 
BLACK PN 
CE400X 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

20  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000150 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 500 
color M551 
CYAN PN 
CE401A 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

21  Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 

7173000151 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 500 

τεμάχιο «ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

18PROC002967443 2018-04-19



 

Σελίδα 103 

Α/Α 

Περιγραφι και 
Κωδικόσ Είδουσ 

CPV 

Κωδικόσ Τλικοφ 
ΕΤΔΑΠ ΑΕ 

Τλικό προσ 
Προμικεια 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Σιμι Μονάδα 
Μζτρθςθσ (€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

color M551 
MAGENTA PN 
CE403A 

22  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000152 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 500 
color M551 
YELLOW PN 
CE402A 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

23  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000155 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 
Color CP5225 
BLACK PN 
CE740A 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

24  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000156 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 
Color CP5225 
CYAN PN 
CE741A 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

25  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000157 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 
Color CP5225 
MACENTA PN 
CE743A 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

26  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000158 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 
Color CP5225 
YELLOW PN 
CE742A 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

27  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000154 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 78A 
ΜΑΥΟΣ 
(PN.CE278A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

28  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000160 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
400/452/477 
Color M451DN 
305A BLACK 
(PN.CE410X) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

29  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 

7173000161 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
400/452/477 
Color M451DN 

τεμάχιο 
«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 

ΤΙΜΘ» 
«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

18PROC002967443 2018-04-19



 

Σελίδα 104 

Α/Α 

Περιγραφι και 
Κωδικόσ Είδουσ 

CPV 

Κωδικόσ Τλικοφ 
ΕΤΔΑΠ ΑΕ 

Τλικό προσ 
Προμικεια 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Σιμι Μονάδα 
Μζτρθςθσ (€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

305A YELLOW 
(PN.CE412A) 

30  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000162 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
400/452/477 
Color M451DN 
305A 
MAGENTA 
(PN.CE413A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

31  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000163 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
400/452/477 
Color M451DN 
305A CYAN 
(PN.CE411A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

32  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000183 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
MFP M476 
PLC 6 312A 
BLACK 
(PN.CF380A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

33  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000184 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
MFP M476 
PLC 6 312A 
CYAN 
(PN.CF381A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

34  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000185 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
MFP M476 
PLC 6 312A 
YELLOW 
(PN.CF382A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

35  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000186 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
MFP M476 
PLC 6 312A 
MAGENTA 
(PN.CF383A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

36  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000187 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 
M605/M630 
BLACK 
(PN.CF281XC) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

18PROC002967443 2018-04-19



 

Σελίδα 105 

Α/Α 

Περιγραφι και 
Κωδικόσ Είδουσ 

CPV 

Κωδικόσ Τλικοφ 
ΕΤΔΑΠ ΑΕ 

Τλικό προσ 
Προμικεια 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Σιμι Μονάδα 
Μζτρθςθσ (€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

37  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000192 ΓΑΦΙΤΘΣ HP 
LASERJET PRO 
MFP M426 
BLACK 
(PN.CF226XC) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

38  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000197 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 
M4555/M602/
M603 BLACK 
(PN.CE390X) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

39  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000199 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
MFP 
M252/M274/
M277 BLACK 
(PN.CF400X) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

40  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000200 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
MFP 
M252/M274/
M277 CYAN 
(PN.CF401X) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

41  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000201 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
MFP 
M252/M274/
M277 
MAGENTA 
(PN.CF402X) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

42  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000202 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
MFP 
M252/M274/
M277 YELLOW 
(PN.CF403X) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

43  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000203 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
M452/MFP 
M377/M477 
BLACK 
(PN.CF410A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

44  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

7173000204 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
M452/MFP 
M377/M477 
CYAN 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

18PROC002967443 2018-04-19



 

Σελίδα 106 

Α/Α 

Περιγραφι και 
Κωδικόσ Είδουσ 

CPV 

Κωδικόσ Τλικοφ 
ΕΤΔΑΠ ΑΕ 

Τλικό προσ 
Προμικεια 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Σιμι Μονάδα 
Μζτρθςθσ (€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

30125110-5 (PN.CF411A) 

45  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000205 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
M452/MFP 
M377/M477 
YELLOW 
(PN.CF412A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

46  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000206 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
M452/MFP 
M377/M477 
MAGENTA 
(PN.CF413A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

47  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000207 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 
ENTERPRISE 
M506/M507/
MFP M527 
BLACK 
(PN.CF287A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

48  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000102 ΓΑΦΙΤΘΣ OKI 
LASER BLACK 
22K 
(PN.09004462) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

49  

Κφλινδροι για 
μθχανιματα 
γραφείου 

30124300-7 

7173000052 ΓΑΦΙΤΘΣ 
ΤΥΜΡΑΝΟ OKI 
Β-6300 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

50  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000196 ΓΑΦΙΤΘΣ OKI 
B412/B432/B5
12/MB472/MB
492/MB562 
BLACK 
(PN.45807102) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

51  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000213 ΓΑΦΙΤΘΣ OKI 
BLACK 
(PN.44992401) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

52  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

7173000129 ΓΑΦΙΤΘΣ OKI 
B411-431 PN 
44574702 

τεμάχιο 
«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 

ΤΙΜΘ» 
«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

18PROC002967443 2018-04-19



 

Σελίδα 107 

Α/Α 

Περιγραφι και 
Κωδικόσ Είδουσ 

CPV 

Κωδικόσ Τλικοφ 
ΕΤΔΑΠ ΑΕ 

Τλικό προσ 
Προμικεια 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Σιμι Μονάδα 
Μζτρθςθσ (€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

30125110-5 

53  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000148 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 
Μ712DN PN 
CF214XC 
ΜΑΥΟΣ 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

54  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000138 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 
P3015 
ΜΑΥΟΣ PN 
CE255A 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

55  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000138 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 
ENTERPRISE 
Μ750DN 
ΜΑΥΟΣ 
(PN.CE270A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

56  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000174 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 
ENTERPRISE 
Μ750DN 
ΚΥΑΝΟ 
(PN.CE271A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

57  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000175 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 
ENTERPRISE 
Μ750DN 
ΜΑΤΗΕΝΤΑ 
(PN.CE273A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

58  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000176 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET 
ENTERPRISE 
Μ750DN 
ΚΙΤΙΝΟ 
(PN.CE272A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

59  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000181 ΓΑΦΙΤΘΣ H/P 
LASERJET PRO 
M201DW 
(PN.CF283X) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

60  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

7173000212 ΓΑΦΙΤΘΣ 
LEXMARK 
MS410 EXTRA 
HIGH 10K 

τεμάχιο 
«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 

ΤΙΜΘ» 
«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 
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Α/Α 

Περιγραφι και 
Κωδικόσ Είδουσ 

CPV 

Κωδικόσ Τλικοφ 
ΕΤΔΑΠ ΑΕ 

Τλικό προσ 
Προμικεια 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Σιμι Μονάδα 
Μζτρθςθσ (€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

30125110-5 (PN.50F2XOE) 

61  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000214 ΓΑΦΙΤΘΣ HP 
LASER 130A 
BLACK (PN.CF-
350A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

62  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000215 ΓΑΦΙΤΘΣ HP 
LASER 130A 
CYAN (PN.CF-
351A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

63  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000216 ΓΑΦΙΤΘΣ HP 
LASER 130A 
YELLOW 
(PN.CF-352A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

64  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000217 ΓΑΦΙΤΘΣ HP 
LASER 130A 
MAGENTA 
(PN.CF-353A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

65  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7173000218 ΓΑΦΙΤΘΣ HP 
LASER 26A 
BLACK 
(PN.CF226A) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

66  

Κφλινδροι για 
μθχανιματα 
γραφείου 

30124300-7 

7179000010 ΤΥΜΡΑΝΟ 
LEXMARX 
MS310/MS410 
(PN.50FOZ00) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

67  

Κφλινδροι για 
μθχανιματα 
γραφείου 

30124300-7 

7179000011 ΤΥΜΡΑΝΟ 
LEXMARK 
MS810/811/8
12/MX711/81
0/811/812 
(PN.52D0Z00) 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

68  

Κφλινδροι για 
μθχανιματα 
γραφείου 

30124300-7 

7179000008 ΤΥΜΡΑΝΟ 
LEXMARK  
W840 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

69  Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 

7183000016 ΓΑΦΙΤΘΣ  
BIZHWB ΓΙΑ 

τεμάχιο «ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

18PROC002967443 2018-04-19



 

Σελίδα 109 

Α/Α 

Περιγραφι και 
Κωδικόσ Είδουσ 

CPV 

Κωδικόσ Τλικοφ 
ΕΤΔΑΠ ΑΕ 

Τλικό προσ 
Προμικεια 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Σιμι Μονάδα 
Μζτρθςθσ (€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

FAX KONICA-
MINOLTA 
190F TN110 

70  

Τόνερ για 
εκτυπωτζσ 
λζιηερ/ςυςκευζσ 
τθλεμοιοτυπίασ 

30125110-5 

7183000013 ΓΑΦΙΤΘΣ ΓΙΑ 
FAX LASER 
CANON L-3805 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

71  

Κφλινδροι για 
μθχανιματα 
γραφείου 

30124300-7 

7189000010 ΤΥΜΡΑΝΟ ΓΙΑ 
FAX KONICA-
MINOLTA 
131F 

τεμάχιο 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ» 

«ΑΙΘΜΘΤΙΚΘ ΤΙΜΘ» 

  
ΤΝΟΛΟ: 

«ΑΡΙΘΜ
ΗΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ» 

«ΟΛΟΓΡ
ΑΦΩ» 

  
Φ.Π.Α. (24%) 

«ΑΡΙΘΜ
ΗΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ» 

«ΟΛΟΓΡ
ΑΦΩ» 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 

«ΑΡΙΘΜ
ΗΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ» 

«ΟΛΟΓΡ
ΑΦΩ» 

 

Για τον «Οικονομικό Φορέα» 

Με εκτίμηση, 

«Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Σφραγίδα, Υπογραφή» 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΕΩ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: ΕΤΑΙΕΙΑ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΘΣ 

Ωρωποφ 156, Γαλάτςι Αττικισ 11146 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ……………………………………….ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  

μζχρι του ποςοφ των ……………………………….  (……,00) ευρϊ υπζρ του/τθσ  

 (i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου+: (πλιρεσ ονοματεπϊνυμο ι πλιρθ επωνυμία) 

........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν 

(αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ..................................................... τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., για τθν 

ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: «……………………» Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο 

τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον 

χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
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ςε ....................θμζρεσ 1 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 1.  

ι 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ….. τθσ 

Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ.  

 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΕΩ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: ΕΤΑΙΕΙΑ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΘΣ 

Ωρωποφ 156, Γαλάτςι Αττικισ 11146 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ …………………(αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ)  ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ……………………………………………(αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ). 

υπζρ του/τθσ:  

 (i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου+: (πλιρεσ ονοματεπϊνυμο ι πλιρθ επωνυμία) 

........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ «…………………………..», ςφμφωνα με τθν 

(αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ  ........................... τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....….    θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

ι  
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μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΕΩ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: ΕΤΑΙΕΙΑ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΘΣ 

Ωρωποφ 156, Γαλάτςι Αττικισ 11146 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ …………………… (……………..) ευρϊ. 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ του/τθσ 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου+: (πλιρεσ ονοματεπϊνυμο ι πλιρθ επωνυμία) 

........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} 

για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του ..…% τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ευρϊ ………… ςφμφωνα με τθ 

ςφμβαςθ με αρικμό...................και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό………., ςτο πλαίςιο του διενεργοφμενου 

διαγωνιςμοφ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΘΣ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

«…………………….»,  ςυνολικισ αξίασ ……………………………………. (……………….) ευρϊ και μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ ......................... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ του 

………………./τθσ Εταιρείασ …………… /τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ του οποίου /υπζρ τθσ οποίασ 

εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Νόμου 4412/2016, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ 

εγγφθςι μασ. 
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Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

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 τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

 (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΣΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝΓΔΛΣΙΟ ΤΣΑΗ ΑΡΥΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ    

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΛΟΓ/ΜΟΤ: 06 ΚΧΓΗΚΟ: 1 

ΔΤΡΧ (ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ): ……………………………………… 
ΔΤΡΧ (ολογράφως) : …………………………………………………………………………………………………………....…  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΚΑΣΑΘΔΣΖ 

ΑΣΟΜ. ΛΟΓ.: ...........................  
 

ΔΠΧΝΤΜΟ                                     ΟΝΟΜΑ                                             ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Α.Φ.Μ.…………………………………………………………………………………………………………. 

Α. Δ. Τ. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Δ/ΝΣΗ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ : …………………………………………………… 
 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ 

ΑΣΟΜ. ΛΟΓ. 23 ΔΓΓΤΖΖ 

 

ΚΧΓ. ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ: 

ΔΓΓΤΖΖ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΟΤ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΑΠΟ ………………………………………………………… 

ΣΗ ……………………………………………………………………………………………………………………………..….  

ΓΗΑ ΣΖΝ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Ζ ΔΓΓΤΖΖ ΓΗΔΠΔΣΑΗ ΑΠΟ Ο,ΣΗ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ N.4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/2016) 

ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡ. .....................................................................  (ΑΡ. ΠΡΧΣ. …… 

……………………………….) 

ΑΠΟΦΑΖ : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΘΔΣΖ : ………………………………………………………………………………………………………….. 
ΗΥΤΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΤΥΟΝ ΔΠΑΝΑΛΖΦΔΗ 

 

Ακινα ………………………………….. 20…. 

 

 

 

                       ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                                                               Ο ΚΑΣΑΘΔΣΗ 
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ΣΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ ΓΔΛΣΙΟ ΤΣΑΗ ΑΡΥΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ    

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΛΟΓ/ΜΟΤ: 06 ΚΧΓΗΚΟ: 1 
ΔΤΡΧ (ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ): …………………………………….. 

ΔΤΡΧ (ολογράφως) : …………………………………………………………………………………………………………....…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΚΑΣΑΘΔΣΖ 
ΑΣΟΜ. ΛΟΓ.: ...........................  

 

ΔΠΧΝΤΜΟ                                     ΟΝΟΜΑ                                             ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ   
 

Α.Φ.Μ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Α. Δ. Τ. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Δ/ΝΣΗ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ : …………………………………………………… 
 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ 

ΑΣΟΜ. ΛΟΓ. 23 ΔΓΓΤΖΖ 

 

ΚΧΓ. ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ: 

 

ΔΓΓΤΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΟΤ ΘΑ ΤΠΟΓΡΑΦΔΗ  

ΜΔ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

ΓΗΑ ΣΖΝ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ζ ΔΓΓΤΖΖ ΓΗΔΠΔΣΑΗ ΑΠΟ Ο,ΣΗ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ N.4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/2016) 

ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡ .................................................................  (ΑΡ. ΠΡΧΣ. ……………………………………) 

  ΑΠΟΦΑΖ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΘΔΣΖ : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ΑΘΖΝΑ .................................................... 20 .....  

 

 

 

                        ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                                                     Ο ΚΑΣΑΘΔΣΗ 
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