
 
 

 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΣΧ/Π/2021/318 

Α/Α: ΣΧ/Π/2021/2 

Σίνδος, 18/05/2021 

 

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών βιβλιοδεσίας και φινιρίσμα-

τος για τις ανάγκες της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΗΜΑ & 

ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, όποιο από τα 

δύο συμβεί πρώτο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο-

μική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Προϋπολογισμός: 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ήτοι 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 

Υποκατάστημα: Παραγωγική Μονάδα Λιθογραφείο  

ΚΕΘΕΑ  ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Σίνδος Θεσσαλονίκης 

Ταχυδρομικός Κωδικός Τ.Κ. 574 00 

Τηλέφωνο 2310 797476 

Φαξ 2310 798954 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@kethea-print.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες κος Κουλούρης Ιωάννης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kethea.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Ι.Δ. και ανήκει στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρό-

σβαση στην διεύθυνση (URL) :  www.kethea.gr  

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο. 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και 

υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ για το έτος 2021 κατά το ποσό των 74.400,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

CPV: 79971000-1 (Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος) 

ΚΑΕ: 6103940624 

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL303 

NUTS Τόπου εκτέλεσης της Σύμβασης: EL522 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Παροχή υπηρεσιών βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος για τις ανάγκες της 
Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ στην ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για χρονικό 

διάστημα ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο» με κριτή-

ριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας 

Διακήρυξης.  

Ετήσιος ενδεικτικός προϋπολογισμός 60.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ (74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%) συμπερι-

λαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου, 0,07% υπέρ ΕΑΑ-

ΔΗΣΥ, κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, παρακράτησης φόρου εισοδήματος, και κάθε άλλης παρακράτησης σύμ-

φωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καλύπτουν το σύνολο των ζητού-
μενων υπηρεσιών και όχι μέρος αυτών. 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος / ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, όποιο από τα 

δύο συμβεί πρώτο.  

Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατη η προμέτρηση των ποσοτήτων και του είδους των υπηρεσιών βιβλιο-

δεσίας που θα ανατεθούν στον προμηθευτή, επειδή εξαρτώνται από παραγωγικές ανάγκες που θα προκύ-

ψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Για το λόγο αυτό, ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες και είδη υπηρεσιών βιβλιοδεσίας 

αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση συνολική δαπάνη με βάση την εμπειρία και τα γενικά στοιχεία των τελευταίων 

ετών και, ως εκ τούτου, το ποσό της Σύμβασης δεν είναι δεσμευτικό αλλά θα διαμορφωθεί σύμφωνα με 
τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν για λήψη βιβλιοδετικών υπηρεσιών κατά την διάρκεια του 
χρόνου ισχύος της σύμβασης, και με τον περιορισμό ότι στο σύνολό τους δεν θα υπερβούν το συνολικό 

ποσό της Σύμβασης. 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει  τιμής,  η οποία, στην παρούσα  θα προκύπτει από το   συνολικό άθροισμα  των συνόλων των επιμέ-
ρους στηλών  μόνο του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς Α (Βιβλιοδεσία τύπου «ΡΑΦΤΟ») (βλ. Παράρτημα 

Β «2.Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς») που αποτελεί   και το μεγαλύτερο ποσοστό των ζητούμενων υπη-

ρεσιών από το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ. 

Ωστόσο, οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να συμπληρώσουν όλους τους Πίνακες (Α έως Ε) της Οικονο-

μικής Προσφοράς.  Οικονομικές προσφορές που δεν αναγράφουν τιμές για όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφερόμενες από τον προμηθευτή τιμές για κάθε είδος δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοι-
χες ανώτατες τιμές (βλ. Παράρτημα Β «1. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ). 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποίηθηκε και ισχύει. 

• του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-

σεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
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• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθ-

μίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Η-

λεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

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

• της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ει-

δικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμ-

βάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

• α) του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 

74/20-03-2013), όπως  τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο ό-

γδοο  της ΠΝΠ της 30.9.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του Ν.4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019), 

• β) της υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-

2019, όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019) και ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της 

με την υπ΄αριθμ. Γ4β/ΓΠ: 33579 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 539/τ.ΥΟΔΔ/23-7-2020) καθώς και 

την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεμ-

βρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνδυασμό με την από-

φαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 

2019 και 

• γ) του Π.Δ. 148/2007. 

• Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α΄ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», 

• του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 / 13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νό-

μων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρό-

γραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 
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• του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθ-

μίσεις», 

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

• του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

• του Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

• του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α'/28-6-2014), όπως  ισχύει, 

• Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λει-

τουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» των σε εκτέλεση των ανωτέρω 

νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 

από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του α-

σφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση 

και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

• την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του αρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016», 

• την Απόφαση της 19ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ την 19/06/2020 για την «προμήθεια Υπηρεσιών 

Βιβλιοδεσίας και Φινιρίσματος για την Παραγωγική Μονάδα Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ, για 

χρονικό διάστημα ενός έτους προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ (74.400,00 € συμπεριλαμβανο-

μένου ΦΠΑ) με τη διαδικασία διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού,  

• Την Απόφαση της 24ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ την 25/09/2020 για τη ματαίωση του  συνοπτι-

κού διαγωνισμού με αρ.πρωτ. Π/2020/437/28.7.2020 για την «προμήθεια υπηρεσιών βιβλιοδεσίας και 
φινιρίσματος για τις ανάγκες της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ στην 

ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για χρονικό διάστημα ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού» και 

επανάληψή του με τροποποίηση των όρων,  

• Την Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης  4260/27-11-2020 με ΑΔΑ:ΩΑ7ΨΟΡ9Υ-ΥΦ5, 

• Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 19/04-01-2021 με ΑΔΑ:ΨΠΗ8ΟΡ9Υ-721 και Α-

ΔΑΜ:21REQ007985819 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 10/06/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 
11:00 π.μ. (ώρα λήξης), στο κτίριο του της Παραγωγικής Μονάδας του Λιθογραφείου ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & 

ΧΡΩΜΑ στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, όπου θα διεξαχθεί ο παρών διαγωνισμός. 

Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται η «Επιτροπή» ή/και «Επιτροπή 

του Διαγωνισμού». 

Η Επιτροπή εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων, την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, την 

κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, την ματαίωση της διαγωνιστικής δια-

δικασίας, για την επανάληψη της οποιασδήποτε φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, με τροποποίηση ή 

μη των όρων της (αρθ.132, Ν.4412/2016) την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προη-
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γούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν.4412/16), εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νό-

μου, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Το ΚΕΘΕΑ δεν υποχρε-

ούται σε αποζημίωση για οποιαδήποτε απόφαση λάβει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.  

Το ΚΕΘΕΑ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διατηρεί το 

δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των 

όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης του Διαγωνισμού, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγρά-

φου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

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

(URL) : www.kethea.gr στην επιλογή «Προμήθειες». 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υ-

ποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργα-

τικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Πα-
ράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δη-

μόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 



 

 

9 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα Α έως Ε που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακες συμμόρφωσης  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ : Υπόδειγμα σύμβασης  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’:  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία της 

αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 9:00-16:00.  

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους. Οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα 
και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής 

τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα αιτούμενα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτι-

κών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την τυχόν  μη έγκαιρη άφιξη τους 

στον ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύ-
ονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
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της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984 (Α΄188). 

 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατε-

θούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση 

των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 

προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικη-

γόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρω-
μένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο 

με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει 

να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

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

ρούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Κάθε 

μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υπο-

χρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύ-

ματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 

ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της  Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπο-

ρούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-

καταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρα-

καταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκο-
μερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκ-

δότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 

που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 

ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρό-

σωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

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

σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

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

ται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Λόγοι αποκλεισµού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

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

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

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

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

ποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφε-

ρόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 

(Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

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

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους δια-

χειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευ-

θύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητι-

κού Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθε-

τήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε κατα-

βάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 

την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προ-

θεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμ-

φωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 

(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροι-

στικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελε-

σίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.2.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν 

οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος. 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το α-

κριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
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2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φο-

ρέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτι-
κού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποια-
δήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατά-
ξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία 

εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προη-

γούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτού-

νται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.7.2 της παρούσας,  

(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρ-

χής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(η) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελ-

ματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύου-

σες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

2.2.2.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικα-

σίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.2.6. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγρά-

φους 2.2.2.1, 2.2.2.2 γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 

σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώ-

ματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 

αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη από-

φαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
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δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση. 

2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγού-

μενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύ-

ναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατά-

στασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 

Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-

ρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προη-

γούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδι-
κασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 

ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

2.2.4 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

Δεν απαιτείται. 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία της παρούσας διακήρυξης, απαι-

τείται να διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνική ικανότητα και εμπειρία στην εκτέλεση των ζητούμενων υπηρε-

σιών βιβλιοδεσίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ποιότητας (βλ. Πίνακες Συμμόρφω-
σης, Παράρτημα Α).  

Για την τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητάς του, κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας 

απαιτείται να δηλώσει: 

α)  Περιγραφή του τεχνικού του εξοπλισμού και του τρόπου με τον οποίο θα εκτελεσθεί η σύμβαση με 

ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα που λαμβάνει ο φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας (μέθοδοι 

εργασίας, διενεργούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι ανά εργασία, κλπ.). 

β)  Κατάλογο των κυριότερων βιβλιοδετικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, 

με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, συ-

νοδευόμενο από αντίστοιχα συμφωνητικά ή πρωτόκολλα παραλαβής ή παραστατικά τιμολόγησης. 

γ)  Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Ο τεχνικός εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις απαιτή-

σεις των Πινάκων Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α. 

δ) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης. 
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ε)  Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής για την διενέργεια επιτόπιας επίσκεψης  από την αναθέτουσα αρχή στις 

εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα για την διαπίστωση του  παραγωγικού δυναμικού και τεχνικών 

ικανοτήτων του οικονομικού φορέα.  

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Δεν απαιτείται. 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 
2.2.4 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικά συμ-

μετοχής:  

1. το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλω-
σης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα στο Παράρτημα Ε, το 

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

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήμα-

τος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 

φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ 

σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 

(www.hsppa.gr ).  

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευ-
θυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφά-
σεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο 
υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας 

για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμο-

δίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυ-

νης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υπο-

βολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 

105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλε-

κτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 

βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 

4 ν. 4412/2016  



 

 

16 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύ-

πτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυ-

ντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώ-

πησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 

2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφο-
ρών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό 

ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρω-
τοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με από-

φαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθά-

ριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρ-

χής Δημοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματι-
σμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του  από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, 
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δή-
λωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγ-

γραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, τα έγγραφα ή τα πιστο-

ποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προ-

βλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
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διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, κα-

θώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ)Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγ-
γελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή ε-
μπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιεί-

ται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 

τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 

στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδια-

φερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελμα-

τικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

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

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχε-

τική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτο-

διοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 (α-
πόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.5 (τεχνική και επαγγελματική Ικανότητα) ο οικονομι-

κός φορέας προσκομίζει: 

α)  Περιγραφή του τεχνικού του εξοπλισμού και του τρόπου με τον οποίο θα εκτελεσθεί η σύμβαση με 

ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα που λαμβάνει ο φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας (μέθοδοι 

εργασίας, διενεργούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι ανά εργασία, κλπ.). 

β)  Κατάλογο των κυριότερων βιβλιοδετικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριε-
τία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, 

συνοδευόμενο από αντίστοιχα συμφωνητικά ή πρωτόκολλα παραλαβής ή παραστατικά τιμολόγησης. 

γ)  Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό που διαθέτει για την εκτέλεση 

της σύμβασης. 

δ) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης (αριθμός ατόμων 

ανά ειδικότητα και χρόνο εμπειρίας, χωρίς αναγραφή προσωπικών δεδομένων). 

ε) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής για την διενέργεια επιτόπιας επίσκεψης  από την αναθέτουσα αρχή στις 

εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα για την διαπίστωση του  παραγωγικού δυναμικού και τεχνικών 

ικανοτήτων του οικονομικού φορέα.  
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Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 

της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περι-

πτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως κατα-

στατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατά-
στασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώ-

που, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση 

του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα , όλες οι σχε-

τικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 

στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμ-

μορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προ-

σαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγρα-

φής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πι-

στοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποι-

ητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις 
απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέ-

ωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδι-

κότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξει του Ν 4250/2014 (Α’94). Ειδικά τα 

αποδεικτικά που αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει  τιμής,  η οποία, στην παρούσα  θα προκύπτει από το   συνολικό άθροισμα  των συνόλων των επιμέ-
ρους στηλών  μόνο του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς Α (Βιβλιοδεσία τύπου «ΡΑΦΤΟ») (βλ. Παράρτημα 
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Β  «2.Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς») που αποτελεί   και το μεγαλύτερο ποσοστό των ζητούμενων υπη-

ρεσιών από το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ. 

 

Ωστόσο, οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να συμπληρώσουν όλους τους Πίνακες (Α έως Ε) της Οι-
κονομικής Προσφοράς.  

 Οικονομικές προσφορές που δεν αναγράφουν τιμές για όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες θα απορρίπτο-
νται ως απαράδεκτες. 

Για τους πίνακες Α έως και Δ, οι προσφερόμενες από τον προμηθευτή τιμές δεν μπορούν να υπερβαίνουν 
τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (βλ. Παράρτημα Β «1. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ). 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα  Α της Διακήρυξης, για 

το σύνολο της προκηρυχθείσας προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

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

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδο-

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

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

σωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο 

στο Πρωτόκολλο της Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείου ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ, που βρίσκεται στην 

Σίνδο Θεσσαλονίκης, το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα λήξης) της ημερομηνίας διεξαγωγής του Διαγω-

νισμού, οπότε θα γίνει και η αποσφράγισή τους από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, παρουσία των συμμε-

τεχόντων. 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

του Διαγωνισμού κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή των 
προσφορών μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, 

συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η 

λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα θεωρούνται μη κανονικές, δεν 

θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμα και αν συντρέχουν λόγοι ανω-

τέρας βίας για την καθυστέρηση. Οι προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δε-
κτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, 

το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που απο-

στέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 

έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαί-

ρως. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να ανα-

γράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά  

του ………  

για την Προμήθεια: « ………………. »  

με αναθέτουσα αρχή …….  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …/…./20…... 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία 
αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή 

ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 

(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος,  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία  υ-

ποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνι-
σμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της 

την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που 

παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της ανα-

θέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε  περίπτωση φυσικού προσώπου),   

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικο-

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

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

μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσω-

πος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρα-

κτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρα-

κτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δή-

λωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπι-

στευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες πο-

σότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 

τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυπο-

βάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά 

την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 
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2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περι-

λαμβάνουν: 

το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συ-

μπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, 

και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Ε). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολο-

γητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση/κοινοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ.2 του Ν. 

4412/2016, υποβάλλει τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου για κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ως άνω δικαιολογητικά σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφονται από τον, κατά περίπτωση, νό-

μιμο εκπρόσωπό του ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προς τούτο φυσικού προσώπου, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

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

την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Πίνακες Συμμόρφωσης» του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης, πε-

ριγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, θα πρέπει δε να 

έχει την κάτωθι δομή, να είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και να περιλαμβάνει επί ποινή 

αποκλεισμού τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά: 

• Συμπληρωμένους, υπογεγραμμένους και σφραγισμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα Α). 

• Παράρτημα με τεχνικά φυλλάδια διαθέσιμου εξοπλισμού, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές ή άλλα 
έγγραφα που, κατά την κρίση του υποψηφίου, τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφω-
σης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. 

 Στην τεχνική του προσφορά, ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί επιπλέον να καταθέσει και κάθε άλλο στοιχείο 

που κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή να προτείνει, το οποίο κατά την κρίση του πρέπει να ληφθεί 

υπόψη για την υλοποίηση της προμήθειας και θα συμβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της πρότασής του 

για την επιτυχή διεκπεραίωσή της. 

Η Επιτροπή δικαιούται να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, που σε 
καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους, για να ελέγξει την εγκυρότητα των 

στοιχείων που θα υποβληθούν. Η προσκόμιση των παραπάνω εγγράφων θεωρείται ουσιώδης και απαρά-

βατος όρος και πρέπει απαραιτήτως να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς αλλιώς η προ-

σφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι στις τεχνικές προσφορές δεν πρέπει να υπάρχει καμία απολύτως εμφάνιση τιμής 
προϊόντος ή οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση αναφορά σε οικονομικά στοιχεία και όρους ή εμφάνιση ο-
ποιασδήποτε τιμής. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οι-
κονοµικών προσφορών 

1. Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν εντός του φακέλου την Οικονομική Προσφορά του ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑΤΟΣ Β – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συμπληρωμένη, με σφραγίδα του οικονομικού φορέα και 

υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου. 

2. Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του αναδόχου θα είναι σε ευρώ και δεν υπό-

κεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και θα 
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δεσμεύουν τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της Σύμβασης. Η τιμή αναγράφεται στην Οικονομική Προσφορά α-

ριθμητικά. Το συμπληρωμένο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) θα περιλαμβάνει μόνο 

αριθμητικές τιμές και δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων, σχολίων κ.λπ. 

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Στις τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του αναδόχου, περιλαμβάνονται πάσης φύ-

σεως φόροι (φόρος εισοδήματος, άρθρο 64 Ν. 4172/2013, ΦΠΑ 24%), κρατήσεις υπέρ τρίτων, κράτηση 

0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

5. Εάν στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό οι προσφορές είναι υπερβολικά χαμηλές, η Επιτροπή έχει το δικαί-

ωμα να εξετάσει τις λεπτομέρειες των προσφορών πριν αποφασισθεί η κατακύρωση του Διαγωνισμού. Για 

τον σκοπό αυτό η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες 

διευκρινήσεις. 

Μειοδότης μπορεί να ανακηρυχθεί μόνο ένας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οι-

κονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

Εφόσον κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

ισότιμες θα θεωρηθούν οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή 

θα επιλέξει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 
Η κλήρωση θα γίνει ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φο-

ρέων. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 

παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παραρτήματος B της παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 

περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν πε-
νήντα  (150) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέ-
σματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φο-

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

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

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

οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρί-

πτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υπο-

βολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προ-

σφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρό-

σκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 

ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσα-

φήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. Ειδικότερα, αποτελεί αντιπροσφορά, εναλλακτική ή προσφορά για 

μέρος μόνον της ζητούμενης ποσότητας ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

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

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 

του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. Ειδικότερα, Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή 
ή/ και θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο 

της τεχνικής προσφοράς, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. Ειδικότερα, 

είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και δίνει γενικές και ασα-

φείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση. 

ι) Έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των 150 ημερών από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού. 

ια) Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 

ιβ) Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση 

ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο 

όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπο-

ρεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς 

τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η 

συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επι-

δέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώ-

ματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετο-

χής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 
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σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νο-

μιμοποιητικά στοιχεία. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα  και ώρα, ή μετά τη λήξη της παραλα-

βής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής, με την επιφύλαξη των πτυχών 

εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονο-

μικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρ-

χές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υπο-

ψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή 

εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκρι-

μένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πλη-

ροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των 

είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμο-

ζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οι-

κονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι 

οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και 

μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 

των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμ-

φωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών 

δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών 

προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολό-
γησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια 

α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα 

αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφε-

ρόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα 

με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα 

την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στην αναθέτουσα αρχή  προς έγκριση. 

Η αξιολόγηση των προσφορών δύναται να πραγματοποιείται σε μία φάση, η οποία περιλαμβάνει όλα τα 
παρακάτω επιμέρους στάδια: Παραλαβή φακέλων, αποσφράγιση προσφορών, έλεγχος δικαιολογητι-
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κών, άνοιγμα και έλεγχος τεχνικής προσφοράς, άνοιγμα και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς, επι-
λογή υποψήφιου αναδόχου, κατά την κρίση της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προ-

σφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οι-
κονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των αντιστοί-
χων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.  

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογη-
τικά προσωρινού αναδόχου 

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

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

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

τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην πα-
ράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων απο-

κλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επι-

λογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6  αυτής.  Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 

μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρό-

σκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και 

ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3 της παρούσας, αίτημα προς το αρμό-

διο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδει-
κτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η ανα-

θέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της α-

νωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως 2.2.6 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  



 

 

27 

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή πε-

ρισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επι-

τροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 

για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 

για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώ-

νονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέ-

σματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή κοινοποιήσει  την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και εφόσον αυτός υποβάλει επι-

καιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθε-
σμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει α-

ποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Ειδικότερα:  

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα 

και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού υποβάλλει τον τελικό Πίνακα, μαζί με τα Πρα-
κτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του Διαγωνισμού, στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία 

τα διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να εκδώσει τη σχετική απόφαση 

κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και επιλογής του αναδόχου. 

Στον υποψήφιο ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης εγγράφως, σύμφωνα με το 

άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, υπογράφεται και από τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης (ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ Δ) τα στοιχεία της Προσφοράς του αναδόχου με τα οποία συμμετείχε αυτός στο Διαγωνισμό και η 

οποία Προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του Διαγωνισμού σε αυτόν. Τυχόν υποβολή σχεδίων 

σύμβασης από τους υποψηφίους αναδόχους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση 

για την Αναθέτουσα Αρχή. 

Μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη έγγραφης πρόσκλη-

σης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης 
προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συμβα-
τικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Στην 
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περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόμενο διάστημα για την υπογραφή της Σύμ-

βασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

105 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 

Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά 

σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε 

μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

3.4 Ενστάσεις  

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της διακήρυ-

ξης και των λοιπών παραρτημάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού και γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως 

τις απαιτήσεις αυτού. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρ-

θρου 127 παρ.1 του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανω-

τέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυ-
ξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 

ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη 

συμμετοχή στον Διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία 

που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών της παραγράφου 1.5 της παρού-

σας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έν-

στασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,  η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 

ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου 

με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δη-

μόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 

ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.   

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, 
η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή 

της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 

παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο 

π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. 

Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 

ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
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στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 

τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Ειδικότερα, το ΚΕΘΕΑ μετά από εισήγηση της Επι-

τροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβο-

λής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και 

ματαίωσης του Διαγωνισμού, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε 

λόγο. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρ-

τημα Γ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμ-

βατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγ-

γύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

δικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται στο σύνολό τους [ή στην περίπτωση 

που τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό 

που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά] μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επι-

στροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Ειδικότερα όσον αφορά την εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης: 

Καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ και έχει αόριστο χρόνο 
ισχύος. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρ-

μογή όλων των όρων της Σύμβασης και εν γένει την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων 

του αναδόχου και καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στην παρούσα. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα εκδοθεί επ’ ονόματι του ΚΕΘΕΑ κατ’ εντολή και 

για λογαριασμό του αναδόχου, θα παραδοθεί δε στο ΚΕΘΕΑ με την υπογραφή της Σύμβασης.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός ΦΠΑ. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυ-
χόν απαιτήσεων. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ. 

 

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας δια-

κήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντι-
κού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ε-

θνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και ερ-

γατικού δικαίου. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώ-

νεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπη-

ρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Ειδικότερα: 

Ο ανάδοχος οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το δημόσιο και λοιπούς φορείς/αρχές. 

Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς την έγγραφη συναίνεση 

του ΚΕΘΕΑ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το ΚΕΘΕΑ έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή 
σε κάθε τρίτον. Συγκεκριμένα: 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ’ αυτής απορ-
ρέουσες υποχρεώσεις του χωρίς έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος 

δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή 

συμβατικού τιμήματος με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί 

νόμιμα στην Ελλάδα. 

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα την ανάρτηση στο διαδίκτυο των προβλεπόμενων 

στον Ν. 3861/2010 εγγράφων, περιλήψεων και ανακοινώσεων που αφορούν την διενέργεια του διαγωνι-

σμού και την εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί και δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραι-

τούνται από οποιοδήποτε τυχόν δικαίωμα επίκλησης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του νόμου 
αυτού περί προσωπικών δεδομένων και απορρήτων. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υπο-

χρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 

κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνη-

τικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υ-
περγολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέ-

τουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης 

είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την 

ως άνω διαδικασία 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 της πα-

ρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να α-

παιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 

4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατό-

πιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Επίσης, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  εάν συμφωνήσουν 

εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέ-

ρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύνα-

ψης της σύμβασης, 

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

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστη-

ρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Επίσης, το ΚΕΘΕΑ υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλει υποχρεωτικά τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του 

άρθρου 68 του Ν. 3863/2010. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την παραλαβή των παραδιδόμενων υπηρεσιών (τμηματική  πα-

ράδοση).  

 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δι-
καιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως κάθε 

φορά ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Για την εξόφλησή του η ανάδοχος θα εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ανά παραγγελία, που θα αφορά 

στις παρασχεθείσες υπηρεσίες. 

Ο ανάδοχος θα καταθέτει αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την εξόφληση (ευ-

κρινές φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο), το οποίο να ισχύει κατά τον χρόνο της πληρωμής. 

Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης του δικαιούχου, εντός τριάντα (30) 

ημερών από την έκδοσή του πρωτοκόλλου  τμηματικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.  

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχι-

κής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβά-

σεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχι-

κής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρ-

θρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδή-

ματος αξίας 8 % επί του καθαρού εισοδήματος  (προμήθειες). 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβα-

τικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμ-

φωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης 

της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμ-

βασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 

ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και 

για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης1. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

                                                           
1  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.  
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που πα-

ρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη α-

πόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρα-
σχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι 

το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 6.2. (Διαδικασία τμηματικής παραλαβής – Χρόνος πα-

ράδοσης), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 

(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης καθώς και κατ’ εφαρμογή των 

συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτε-

λεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 

πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλό-
μενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμο-

δότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 

σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοι-

κητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή 

ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκη-

θεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 

6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προη-
γείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά 

η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ειδικότερα: 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως 

ισχύουν κάθε φορά. Ο ανάδοχος και το ΚΕΘΕΑ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης. Επί διαφωνίας, 

κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμο-

στέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής, 

εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύµβασης – Επιτροπή παραλαβής 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται από την  Επι-

τροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, 

και η οποία θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ  για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμ-

βασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Το ΚΕΘΕΑ μπορεί, με απόφασή του να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με 

καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο του.  

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επό-

πτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 

ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  ∆ιαδικασία τµηµατικής παραλαβής – Χρόνος παράδοσης 

6.2.1 Η παροχή  των υπηρεσιών θα εκτελείται τμηματικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 

από την υπογραφή της Σύμβασης και για ένα (1) έτος ή/και έως την εξάντληση του προϋπολογισμού, ό,τι 
από τα δύο επέλθει πρώτο. Ειδικότερα: 

α) Κάθε τμηματική παροχή υπηρεσιών από τον προμηθευτή θα εκτελείται κατόπιν αντίστοιχης ανάθεσης 

εργασιών από το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, ανάλογα με τις παραγωγικές του ανάγκες. Οι εργασίες θα 

ανατίθενται στον προμηθευτή εγγράφως με fax ή με email ή με έντυπη εντολή εργασιών που θα συνοδεύει 

τα προς επεξεργασία είδη. 

β) Με κάθε ανάθεση εργασιών, ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει όλα τα προς επεξεργασία είδη (άκοπα τυπω-

μένα φύλλα) από τις εγκαταστάσεις της Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, στη 

Σίνδο Θεσσαλονίκης, και θα τα παραδίδει επεξεργασμένα (έτοιμα τελικά έντυπα) στις ίδιες εγκαταστάσεις, 

εντός χρόνου παράδοσης που εξαρτάται από το είδος των βιβλιοδετικών εργασιών, σύμφωνα με τον ακό-
λουθο πίνακα: 

Είδος βιβλιοδετικών εργασιών Χρόνος παράδοσης 

Βιβλιοδεσία τύπου «Κολλητό», για ποσότητα 

εντύπων έως 3.000 τεμάχια 

Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες  

από την ημερομηνία ανάθεσης των εργασιών 

Βιβλιοδεσία τύπου «Ραφτό» ή «Ραφτό με αυτιά», 
για ποσότητα εντύπων έως 3.000 τεμάχια 

Τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες  
από την ημερομηνία ανάθεσης των εργασιών 

Βιβλιοδεσία τύπου «Καλλιτεχνικό», για ποσότητα 
εντύπων έως 3.000 τεμάχια 

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες  
από την ημερομηνία ανάθεσης των εργασιών 

Για μεγαλύτερες ποσότητες εντύπων ή για βιβλιοδεσίες που απαιτούν πρόσθετες ειδικές εργασίες, ο χρόνος 
παράδοσης θα συμφωνείται με τον Ανάδοχο, κατά περίπτωση. 

Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των επεξεργασθέντων 

ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  

προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον 

ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 

λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 



 

 

36 

 

Η τμηματική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

θα ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση των υπηρεσιών. 

6.2.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 

η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 

την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα 

με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.2.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες πα-

ρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.2.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπι-

στωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να 

προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινό-

μενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομέ-

νων στο άρθρο 220.  

6.2.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 

2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδί-

καια.  

6.2.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγ-

ματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη 

της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επι-

στολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπο-

μένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που 

έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.3  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων 

με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατά-

σταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβα-

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

λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές 

ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρό-

θεσμης παράδοσης. 

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

θεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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6.4  Καταγγελία της σύµβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.4.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να κα-

ταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.4.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμ-

βιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέ-

τουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 

αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 

σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 

με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρή-

τρα υποκατάστασης). 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ ΚΕΘΕΑ 
 
 
 
 
 

Χρήστος Λιάπης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παραγωγική µονάδα ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ 
Η παραγωγική μονάδα γραφικών τεχνών Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ (στο εξής «Λιθογραφείο») 

δημιουργήθηκε το 1991 και είναι η πρώτη ολοκληρωμένη παραγωγική μονάδα του Κέντρου Θεραπείας Ε-

ξαρτημένων Ατόμων. Οι βασικοί σκοποί της λειτουργίας της είναι η δημιουργία εσόδων για την οικονομική 

ενίσχυση των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ και η επαγγελματική εκπαίδευση και εξειδίκευση 

των απεξαρτημένων ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης. 

Η μονάδα δραστηριοποιείται στο χώρο της ελεύθερης αγοράς με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την παρα-

γωγή (εκτύπωση - βιβλιοδεσία) εντύπων κάθε είδους, σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, με επαγγελμα-

τικά κριτήρια και προδιαγραφές. Εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001 
από τον φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS και έχει ως πελάτες διαφημιστικές εταιρίες, δημιουργικά γρα-

φεία, εκδότες, οργανισμούς, εμπορικές και βιομηχανικές εταιρίες, κ.ά. 

Η μονάδα λειτουργεί απασχολεί 20 εργαζομένους, πολλοί από τους οποίους είναι απόφοιτοι θεραπευτικών 

προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ. Η παραγωγή απαρτίζεται από τα τμήματα προεκτύπωσης (pre-press), εκτύπω-

σης και βιβλιοδεσίας. 

Περιγραφή ζητούµενων υπηρεσιών 
Καθώς το τμήμα Βιβλιοδεσίας του Λιθογραφείου δεν μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να καλύψει το σύνολο 

των παραγωγικών αναγκών που προκύπτουν από τις παραγγελίες των πελατών του, το Λιθογραφείο είναι 

αναγκασμένο να αναθέτει μέρος των βιβλιοδετικών εργασιών του σε εξωτερικούς συνεργάτες. Αντικείμενο 

του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη για την εκτέλεση αυτών των εργασιών. 

Για κάθε βιβλιοδετική εργασία που θα ανατίθεται στον ανάδοχο θα παραδίδονται σε αυτόν τα απαραίτητα 
τυπωμένα φύλλα (άκοπα) συνοδευόμενα από το νόμιμα παραστατικά αποστολής και τις κατάλληλες οδη-

γίες για την εργασία που μπορεί να περιλαμβάνουν και πρότυπα δείγματα του τελικού προϊόντος.  

Μετά την εκτέλεση των βιβλιοδετικών εργασιών, ο ανάδοχος θα παραδίδει τα επεξεργασμένα είδη (τελικά 

έντυπα) συσκευασμένα σύμφωνα με την οδηγία συσκευασίας που εφαρμόζει το Λιθογραφείο. Στις περισ-

σότερες περιπτώσεις αυτό σημαίνει τοποθέτηση των εντύπων σε χαρτοκιβώτια, δεμένα με stretch film συ-

σκευασίας και επάνω σε ξύλινες παλέτες. Κατά την παραλαβή των επεξεργασμένων ειδών, θα πραγματο-

ποιείται ποσοτικός έλεγχος και δειγματοληπτικός ποιοτικός έλεγχος τους από το εξουσιοδοτημένο προσω-

πικό του Λιθογραφείου, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Σε περίπτωση που 

θα διαπιστώνονται αστοχίες για τις οποίες ευθύνεται ο ανάδοχος, θα απαιτείται από αυτόν η επιδιόρθωσή 

τους Σε περίπτωση που έχουν καταστραφεί με υπαιτιότητα του αναδόχου τα προς επεξεργασία είδη, εφαρ-
μόζονται οι όροι της σύμβασης που προβλέπουν την αποκατάστασή τους από τον ανάδοχο (βλ. άρθρο  10: 

Υποχρεώσεις – Ευθύνη αναδόχου). 

Ενδεικτικές τεχνικές απαιτήσεις ανάλογα με το είδος των βιβλιοδετικών εργασιών παρουσιάζονται στους 

πίνακες συμμόρφωσης των επόμενων σελίδων. Πέραν αυτών, ως απαίτηση θεωρείται και η τήρηση όλων 

των τεχνικών οδηγιών και καλών πρακτικών που είναι άρρητα αποδεκτές στον κλάδο της βιβλιοδεσίας και 

των γραφικών τεχνών (π.χ. ότι τα έντυπα δεν θα είναι λερωμένα, σχισμένα, παραμορφωμένα, κλπ.) 

Η παροχή  των υπηρεσιών θα εκτελείται τμηματικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 

την υπογραφή της Σύμβασης και για ένα (1) έτος ή/και έως την εξάντληση του προϋπολογισμού, ό,τι από 

τα δύο επέλθει πρώτο. Ειδικότερα: 

Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει όλα τα προς επεξεργασία είδη (άκοπα τυπωμένα φύλλα) από τις εγκαταστά-

σεις της Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, και θα τα 
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παραδίδει επεξεργασμένα (έτοιμα τελικά έντυπα) στις ίδιες εγκαταστάσεις, εντός χρόνου παράδοσης που 

εξαρτάται από το είδος των βιβλιοδετικών εργασιών, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Είδος βιβλιοδετικών εργασιών Χρόνος παράδοσης 

Βιβλιοδεσία τύπου «Κολλητό», για ποσότητα 

εντύπων έως 3.000 τεμάχια 

Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες  

από την ημερομηνία ανάθεσης των εργασιών 

Βιβλιοδεσία τύπου «Ραφτό» ή «Ραφτό με αυτιά», 

για ποσότητα εντύπων έως 3.000 τεμάχια 

Τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες  

από την ημερομηνία ανάθεσης των εργασιών 

Βιβλιοδεσία τύπου «Καλλιτεχνικό», για ποσότητα 

εντύπων έως 3.000 τεμάχια 

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες  

από την ημερομηνία ανάθεσης των εργασιών 

Για μεγαλύτερες ποσότητες εντύπων ή για βιβλιοδεσίες που απαιτούν πρόσθετες ειδικές εργασίες, ο χρόνος 

παράδοσης θα συμφωνείται με τον Ανάδοχο, κατά περίπτωση. 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, και κατόπιν συγκατάθεσης του αναδόχου, η παράδοση των επεξεργασμένων ει-

δών θα μπορεί να γίνεται κατευθείαν προς τον τελικό αποδέκτη τους που θα υποδεικνύεται από το Λιθο-

γραφείο (στις περιπτώσεις αυτές, θα προηγείται αποστολή δειγμάτων προϊόντων στο Λιθογραφείο για τη 

διενέργεια των προβλεπόμενων ποιοτικών ελέγχων). 

Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των επεξεργασθέντων 
ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  

προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον 

ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 

λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Η παραλαβή των προς επεξεργασία ειδών, η παράδοση των επεξεργασμένων ειδών και όλες οι μεταφορές 

τους από και προς τις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ θα γίνονται με τη φροντίδα, δαπάνες και 

την ευθύνη του αναδόχου. Όλες οι μεταφορές από και προς τις εγκαταστάσεις του αναδόχου θα γίνονται 

με μεταφορικά μέσα του αναδόχου (ή συνεργαζόμενων με αυτόν μεταφορικών εταιρειών) και το κόστος 

τους θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Το ΚΕΘΕΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για 
αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά τη μεταφορά των προς επεξεργασία ή επε-

ξεργασμένων ειδών. Όλα τα προς επεξεργασία ή επεξεργασμένα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπά-

νες του αναδόχου, μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπλη-

ρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με τη σειρά, την τάξη και την αρίθμηση που εμφανίζονται. 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξη-

γήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή 

είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο ή μια περιγραφή της προδιαγραφής ή ένας αριθμός που 

σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, τότε απαιτείται συμμόρφωση, θεωρούμενη 
ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απα-

ράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποια περιγραφή της προδιαγραφής 
ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους 

μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ 

εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει 

την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτε-

λεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβε-

βαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το 

οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά φυλλάδια διαθέσιμου εξοπλισμού ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές 

που, κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου, τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην 
αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 

δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. «Τεχνικό φυλλάδιο 3, σελ. 4, παράγραφος 4» κ.λπ.). Αντίστοιχα, στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η 

αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή 

(π.χ. «Προδ. 4.18»).  

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα συμμόρφωσης και η παροχή όλων 

των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους αναδόχους στοιχεία κατά την 
αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του Πίνακα Συμμόρφωσης, τότε η απάντηση θε-

ωρείται αρνητική. 
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 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές             Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ    

Α.1 Ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός    

Α.1.1 Κοπτική μηχανή 70x100. ΝΑΙ   

Α.1.2 Διπλωτικές μηχανές σχήματος 70x100 με ικανότητα δί-

πλωσης έως και 32-σέλιδου σε μία τουλάχιστον από 

αυτές. 

ΝΑΙ   

Α.1.3 Μηχανή πίκμανσης αναπτύγματος τουλάχιστον 95cm 

για βιβλιοδεσία μαλακού εξωφύλλου (soft cover) με 

μεγάλα αυτιά. 

ΝΑΙ   

Α.1.4 Σύγχρονη αυτόματη μηχανή κλωστοραφής με ψη-

φιακό έλεγχο λειτουργιών. 

ΝΑΙ   

Α.1.5 Αυτόματη γραμμή παραγωγής βιβλίων μαλακού εξω-

φύλλου αποτελούμενη εν σειρά από: συνθετική του-

λάχιστον 12 σταθμών, κόλλα τουλάχιστον 8 θέσεων και 

με τουλάχιστον έναν σταθμό πρεσσαρίσματος ράχης, 

και τρίτομη κοπτική. 

ΝΑΙ   

Α.1.6 Αυτόματη κολλητική εσωφύλλων. ΝΑΙ   

Α.1.7 Αυτόματη χρυσοτυπική για καλύμματα καλλιτεχνικής 

βιβλιοδεσίας, πανόδετα ή χαρτόδετα. 

ΝΑΙ   

Α.1.8 Χαρτονοκοπτική για την κατασκευή των καλυμμάτων 

καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας. 

ΝΑΙ   

Α.1.9 Κοπτική χαρτονιού για την ράχη των καλυμμάτων καλ-

λιτεχνικής βιβλιοδεσίας. 

ΝΑΙ   

Α.1.10 Γωνιοκόπτης για την κοπή του χαρτιού ή του πανιού 

για την κατασκευή καλύμματος. 

ΝΑΙ   

Α.1.11 Αυτόματη καλυμματική. ΝΑΙ   

Α.1.12 Αυτόματη γραμμή παραγωγής καλλιτεχνικών βιβλίων 

αποτελούμενη από σταθμούς σε σειρά που πραγματο-

ποιούν όλα τα στάδια από το ξακρισμένο σώμα έως το 

έτοιμο καλλιτεχνικό βιβλίο (όπως πέρασμα τέλας, κε-

φαλάρια, καμπούρωμα για στρόγγυλη ράχη, κόλλημα 

καπακιού, λούκιασμα, πρεσσάρισμα, ντάνιασμα). 

ΝΑΙ   

Α.2 Επάρκεια προσωπικού    

Α.2.1 Το απασχολούμενο προσωπικό είναι επαρκές ως προς 

τον αριθμό και τις επαγγελματικές του ειδικότητες για 

την λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού σε 

πλήρη απασχόληση. 

ΝΑΙ   
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 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές             Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

Β ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ    

Β.1 Απαιτήσεις σχετικές με την ΚΟΠΗ    

Β.1.1 Τηρούνται τα σημεία κοπής ΝΑΙ   

Β.1.2 Διατηρείται η ορθογωνικότητα κατά τις κοπές (η κοπή 

δεν είναι «παράγωνη»). 

ΝΑΙ   

Β.1.3 Δεν δημιουργούνται «γρέζια» κατά την κοπή (σωστή 

πίεση / καλά ακονισμένη λεπίδα). 

ΝΑΙ   

Β.1.4 Όλα τα παραγόμενα τεμάχια κάθε προϊόντος έχουν α-

κριβώς τις ίδιες διαστάσεις (δεν «φεύγουν τα μέτρα»). 

ΝΑΙ   

Β.1.5 Δεν τσακίζει/σπάζει η ράχη των βιβλίων (αφορά τριτο-

μία ή κοπή εντύπων με αυτιά εξωφύλλου) 

ΝΑΙ   

Β.2 Απαιτήσεις σχετικές με το ΔΙΠΛΩΜΑ    

Β.2.1 Σωστή σειρά σελίδων, σύμφωνα με τους σελιδάριθ-

μους και το πρότυπο δείγμα. 

ΝΑΙ   

Β.2.2 Τηρούνται τα σημεία δίπλωσης και κατά το δίπλωμα 

διατηρείται η ορθογωνικότητα 

(όχι στραβοδιπλωμένα φύλλα) 

   

Β.2.3 Τηρούνται οι συμπτώσεις στα «σαλόνια». ΝΑΙ   

Β.2.4 Τηρούνται οι συμπτώσεις των διαδοχικών τυπογραφι-

κών (πχ σε κεφαλίδες, υποσέλιδα, σελιδάριθμους). 

ΝΑΙ   

Β.2.5 Τα φύλλα δεν τσαλακώνονται. ΝΑΙ   

Β.3 Απαιτήσεις για «ΡΑΦΤΟ» ή «ΚΟΛΛΗΤΟ»    

Β.3.1 Σωστή σειρά τοποθέτησης τυπογραφικών ΝΑΙ   

Β.3.2 Τα εξώφυλλα γωνιάζουν σωστά και υπάρχει πίκμανση 

στη ράχη 

ΝΑΙ   

Β.3.3 Επαρκής ποσότητα κόλλας ώστε να κολλούν τα τυπο-

γραφικά χωρίς όμως να λερώνει το έντυπο 

ΝΑΙ   

Β.3.4 Επαρκής ποσότητα κόλλας ώστε το εξώφυλλο να παίρ-

νει κόλλα στο πλάι. 

ΝΑΙ   

Β.3.5 Σωστές συμπτώσεις σώματος - εξωφύλλου ΝΑΙ   

Β.3.6 Για εξώφυλλα με αυτιά, τα εξώφυλλα προεξέχουν με 

ίδια απόσταση από το σώμα σε όλο το ύψος του εντύ-

που. 

ΝΑΙ   

Β.3.7 Ικανότητα παραγωγής ραφτών / κολλητών εντύπων 

σχήματος τουλάχιστον 30,5cm κατά πλάτος 

ΝΑΙ   
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 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές             Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

Β.4 Απαιτήσεις για «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ»    

Β.4.1 Σωστή σειρά τοποθέτησης τυπογραφικών ΝΑΙ   

Β.4.2 Επαρκής ποσότητα κόλλας ώστε να κολλούν τα τυπο-

γραφικά χωρίς όμως να λερώνει το έντυπο 

ΝΑΙ   

Β.4.3 Τα περιθώριο μεταξύ καλύμματος και σώματος είναι 

συμμετρικά ισομοιρασμένο και σταθερό σε όλο το μή-

κος της κάθε πλευράς. 

ΝΑΙ   

Β.4.4 Ικανότητα παραγωγής καλλιτεχνικών εντύπων σχήμα-

τος τουλάχιστον 30,5cm κατά πλάτος 

ΝΑΙ   

Β.4.5 Το γκοφρέ συμπίπτει ακριβώς με το τυπωμένο θέμα 

(ανάλογα με τις απαιτήσεις).  

ΝΑΙ   

Β.4.6 Το θέμα της χρυσοτυπίας ή του γκοφρέ είναι παράλ-

ληλο με τις πλευρές του εξωφύλλου (όχι στραβοτυπω-

μένο) και απολύτως κεντραρισμένο στην οριζόντια 

ή/και στην κάθετη διάσταση (ανάλογα με τις απαιτή-

σεις). 

ΝΑΙ   

Β.4.7 Η χρυσοτυπία είναι ομοιόμορφη σε όλη την περιοχή 

της (όχι «ψωριασμένο»). 

ΝΑΙ   

Β.5 Απαιτήσεις σχετικές με ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    

Β.5.1 Δεν δημιουργούνται λερώματα, χτυπήματα ή άλλα ε-

λαττώματα των εντύπων κατά την εκτέλεση των εργα-

σιών. 

ΝΑΙ   

Β.5.2 Επιμελής τήρηση των οδηγιών για κάθε εργασία και 

συμμόρφωση με τα δείγματα. 

ΝΑΙ   

Β.5.3 Όλα τα παραγόμενα τεμάχια κάθε προϊόντος έχουν α-

κριβώς ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

ΝΑΙ   

Β.5.4 Παράγεται ολόκληρη η συμφωνηθείσα ποσότητα κάθε 

προϊόντος 

ΝΑΙ   

Β.6 Απαιτήσεις ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ    

Β.6.1 Συσκευασία των προϊόντων σε χαρτοκιβώτια, εφόσον 

το επιτρέπει το σχήμα τους. 

Πολύ μεγάλες ποσότητες ή μεγάλα σχήματα: πακέτα 

με τσέρκι τοποθετημένα σε παλέτες. Αν απαιτείται 

προετοιμάζονται σε πακέτα με δεσμιδόχαρτο. 

ΝΑΙ   

 

Ο  Προσφέρων 

 

 

 

σφραγίδα – υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
1. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ  

2.ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

1. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ  (τιμές χωρίς ΦΠΑ, σε ευρώ) 

Α. Βιβλιοδεσία τύπου «Ραφτό» 

Α.1 
Βιβλίο «ΡΑΦΤΟ», συνήθους σχήματος 

(σχήματος 14,5×21  ή  17×24  ή  21×29) 

Ανώτατη τιμή τυπογραφικού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

500 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

1000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

2000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

3000 και 
άνω 

Α.1.1 Βιβλίο με 2 τυπογραφικά 0,3100 0,2075 0,1342 0,1017 

Α.1.2 Βιβλίο με 3 τυπογραφικά 0,2099 0,1414 0,0923 0,0704 

Α.1.3 Βιβλίο με 4 τυπογραφικά 0,1599 0,1084 0,0714 0,0549 

Α.1.4 Βιβλίο με 5 τυπογραφικά 0,1300 0,0887 0,0589 0,0456 

Α.1.5 Βιβλίο με 6 τυπογραφικά 0,1100 0,0755 0,0506 0,0395 

Α.1.6 Βιβλίο με 7 τυπογραφικά 0,0958 0,0662 0,0448 0,0351 

Α.1.7 Βιβλίο με 8 τυπογραφικά 0,0852 0,0593 0,0404 0,0319 

Α.1.8 Βιβλίο με 9 τυπογραφικά 0,0769 0,0539 0,0371 0,0295 

Α.1.9 Βιβλίο με 10 τυπογραφικά 0,0703 0,0496 0,0344 0,0276 

Α.1.10 Βιβλίο με 11 έως 15 τυπογραφικά 0,0567 0,0409 0,0291 0,0238 

Α.1.11 Βιβλίο με 16 έως 20 τυπογραφικά 0,0443 0,0331 0,0247 0,0208 

Α.1.12 Βιβλίο με 21 τυπογραφικά ή περισσότερα 0,0356 0,0282 0,0224 0,0195 

Α.2 
Βιβλίο «ΡΑΦΤΟ», άλλου σχήματος 

(όχι σχήματος 14,5×21 ή 17×24  ή 21×29) 

Ανώτατη τιμή τυπογραφικού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

500 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

1000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

2000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

3000 και 
άνω  

Α.2.1 Βιβλίο με 2 τυπογραφικά 0,3410 0,2283 0,1476 0,1119 

Α.2.2 Βιβλίο με 3 τυπογραφικά 0,2309 0,1555 0,1015 0,0774 

Α.2.3 Βιβλίο με 4 τυπογραφικά 0,1759 0,1192 0,0785 0,0604 

Α.2.4 Βιβλίο με 5 τυπογραφικά 0,1430 0,0976 0,0648 0,0502 

Α.2.5 Βιβλίο με 6 τυπογραφικά 0,1210 0,0831 0,0557 0,0435 

Α.2.6 Βιβλίο με 7 τυπογραφικά 0,1054 0,0728 0,0493 0,0386 

Α.2.7 Βιβλίο με 8 τυπογραφικά 0,0937 0,0652 0,0444 0,0351 

Α.2.8 Βιβλίο με 9 τυπογραφικά 0,0846 0,0593 0,0408 0,0325 

Α.2.9 Βιβλίο με 10 τυπογραφικά 0,0773 0,0546 0,0378 0,0304 

Α.2.10 Βιβλίο με 11 έως 15 τυπογραφικά 0,0624 0,0450 0,0320 0,0262 

Α.2.11 Βιβλίο με 16 έως 20 τυπογραφικά 0,0487 0,0364 0,0272 0,0229 

Α.2.12 Βιβλίο με 21 τυπογραφικά ή περισσότερα 0,0392 0,0310 0,0246 0,0215 
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Β. Βιβλιοδεσία τύπου «Κολλητό» 

Β.1 
Βιβλίο «ΚΟΛΛΗΤΟ», συνήθους σχήματος 

(σχήματος 14,5×21  ή  17×24  ή  21×29) 

Ανώτατη τιμή τυπογραφικού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

500 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

1000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

2000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

3000 και 
άνω 

Β.1.1 Βιβλίο με 2 τυπογραφικά 0,2325 0,1556 0,1007 0,0763 

Β.1.2 Βιβλίο με 3 τυπογραφικά 0,1574 0,1061 0,0692 0,0528 

Β.1.3 Βιβλίο με 4 τυπογραφικά 0,1199 0,0813 0,0536 0,0412 

Β.1.4 Βιβλίο με 5 τυπογραφικά 0,0975 0,0665 0,0442 0,0342 

Β.1.5 Βιβλίο με 6 τυπογραφικά 0,0825 0,0566 0,0380 0,0296 

Β.1.6 Βιβλίο με 7 τυπογραφικά 0,0719 0,0497 0,0336 0,0263 

Β.1.7 Βιβλίο με 8 τυπογραφικά 0,0639 0,0445 0,0303 0,0239 

Β.1.8 Βιβλίο με 9 τυπογραφικά 0,0577 0,0404 0,0278 0,0221 

Β.1.9 Βιβλίο με 10 τυπογραφικά 0,0527 0,0372 0,0258 0,0207 

Β.1.10 Βιβλίο με 11 έως 15 τυπογραφικά 0,0425 0,0307 0,0218 0,0179 

Β.1.11 Βιβλίο με 16 έως 20 τυπογραφικά 0,0332 0,0248 0,0185 0,0156 

Β.1.12 Βιβλίο με 21 τυπογραφικά ή περισσότερα 0,0267 0,0212 0,0168 0,0146 

Β.2 

 

Βιβλίο «ΚΟΛΛΗΤΟ», άλλου σχήματος 

(όχι σχήματος 14,5×21 ή 17×24  ή 21×29) 

Ανώτατη τιμή τυπογραφικού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

500 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

1000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

2000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

3000 και 
άνω 

Β.2.1 Βιβλίο με 2 τυπογραφικά 0,2558 0,1712 0,1107 0,0839 

Β.2.2 Βιβλίο με 3 τυπογραφικά 0,1732 0,1167 0,0761 0,0581 

Β.2.3 Βιβλίο με 4 τυπογραφικά 0,1319 0,0894 0,0589 0,0453 

Β.2.4 Βιβλίο με 5 τυπογραφικά 0,1073 0,0732 0,0486 0,0376 

Β.2.5 Βιβλίο με 6 τυπογραφικά 0,0908 0,0623 0,0417 0,0326 

Β.2.6 Βιβλίο με 7 τυπογραφικά 0,0790 0,0546 0,0370 0,0290 

Β.2.7 Βιβλίο με 8 τυπογραφικά 0,0703 0,0489 0,0333 0,0263 

Β.2.8 Βιβλίο με 9 τυπογραφικά 0,0634 0,0445 0,0306 0,0243 

Β.2.9 Βιβλίο με 10 τυπογραφικά 0,0580 0,0409 0,0284 0,0228 

Β.2.10 Βιβλίο με 11 έως 15 τυπογραφικά 0,0468 0,0337 0,0240 0,0196 

Β.2.11 Βιβλίο με 16 έως 20 τυπογραφικά 0,0365 0,0273 0,0204 0,0172 

Β.2.12 Βιβλίο με 21 τυπογραφικά ή περισσότερα 0,0294 0,0233 0,0185 0,0161 
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Γ. Βιβλιοδεσία τύπου «Ραφτό με αυτιά» 

Γ.1 
«ΡΑΦΤΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ», συνήθους σχήματος 

(σχήμα 14,5×21  ή  17×24  ή  21×29) 

Ανώτατη τιμή τυπογραφικού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

500 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

1000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

2000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

3000 και 
άνω 

Γ.1.1 Βιβλίο με 2 τυπογραφικά 0,4100 0,3075 0,2342 0,2017 

Γ.1.2 Βιβλίο με 3 τυπογραφικά 0,2766 0,2081 0,1590 0,1371 

Γ.1.3 Βιβλίο με 4 τυπογραφικά 0,2099 0,1584 0,1214 0,1049 

Γ.1.4 Βιβλίο με 5 τυπογραφικά 0,1700 0,1287 0,0989 0,0856 

Γ.1.5 Βιβλίο με 6 τυπογραφικά 0,1433 0,1088 0,0839 0,0728 

Γ.1.6 Βιβλίο με 7 τυπογραφικά 0,1244 0,0948 0,0734 0,0637 

Γ.1.7 Βιβλίο με 8 τυπογραφικά 0,1102 0,0843 0,0654 0,0569 

Γ.1.8 Βιβλίο με 9 τυπογραφικά 0,0991 0,0761 0,0593 0,0517 

Γ.1.9 Βιβλίο με 10 τυπογραφικά 0,0903 0,0696 0,0544 0,0476 

Γ.1.10 Βιβλίο με 11 έως 15 τυπογραφικά 0,0721 0,0563 0,0445 0,0392 

Γ.1.11 Βιβλίο με 16 έως 20 τυπογραφικά 0,0554 0,0442 0,0358 0,0319 

Γ.1.12 Βιβλίο με 21 τυπογραφικά ή περισσότερα 0,0436 0,0362 0,0304 0,0275 

Γ.2 
«ΡΑΦΤΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ», άλλου σχήματος 

(όχι σχήματος 14,5×21 ή 17×24  ή 21×29) 

Ανώτατη τιμή τυπογραφικού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

500 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

1000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

2000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

3000 και 
άνω 

Γ.2.1 Βιβλίο με 2 τυπογραφικά 0,4600 0,3575 0,2842 0,2517 

Γ.2.2 Βιβλίο με 3 τυπογραφικά 0,3099 0,2414 0,1923 0,1704 

Γ.2.3 Βιβλίο με 4 τυπογραφικά 0,2349 0,1834 0,1464 0,1299 

Γ.2.4 Βιβλίο με 5 τυπογραφικά 0,1900 0,1487 0,1189 0,1056 

Γ.2.5 Βιβλίο με 6 τυπογραφικά 0,1600 0,1255 0,1006 0,0895 

Γ.2.6 Βιβλίο με 7 τυπογραφικά 0,1387 0,1091 0,0877 0,0780 

Γ.2.7 Βιβλίο με 8 τυπογραφικά 0,1227 0,0968 0,0779 0,0694 

Γ.2.8 Βιβλίο με 9 τυπογραφικά 0,1102 0,0872 0,0704 0,0628 

Γ.2.9 Βιβλίο με 10 τυπογραφικά 0,1003 0,0796 0,0644 0,0576 

Γ.2.10 Βιβλίο με 11 έως 15 τυπογραφικά 0,0798 0,0640 0,0522 0,0469 

Γ.2.11 Βιβλίο με 16 έως 20 τυπογραφικά 0,0610 0,0498 0,0414 0,0375 

Γ.2.12 Βιβλίο με 21 τυπογραφικά ή περισσότερα 0,0476 0,0402 0,0344 0,0315 
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Δ. Βιβλιοδεσία τύπου «Καλλιτεχνικό» (σκληρό καπάκι) 

Δ.1 
«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ», συνήθους σχήματος 

(σχήματος 14,5×21  ή  17×24  ή  21×29) 

Ανώτατη τιμή τυπογραφικού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

500 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

1000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

2000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

3000 και 
άνω 

Δ.1.1 Βιβλίο με 2 τυπογραφικά 0,6100 0,5075 0,4342 0,4017 

Δ.1.2 Βιβλίο με 3 τυπογραφικά 0,4099 0,3414 0,2923 0,2704 

Δ.1.3 Βιβλίο με 4 τυπογραφικά 0,3099 0,2584 0,2214 0,2049 

Δ.1.4 Βιβλίο με 5 τυπογραφικά 0,2500 0,2087 0,1789 0,1656 

Δ.1.5 Βιβλίο με 6 τυπογραφικά 0,2100 0,1755 0,1506 0,1395 

Δ.1.6 Βιβλίο με 7 τυπογραφικά 0,1815 0,1519 0,1305 0,1208 

Δ.1.7 Βιβλίο με 8 τυπογραφικά 0,1602 0,1343 0,1154 0,1069 

Δ.1.8 Βιβλίο με 9 τυπογραφικά 0,1436 0,1206 0,1038 0,0962 

Δ.1.9 Βιβλίο με 10 τυπογραφικά 0,1303 0,1096 0,0944 0,0876 

Δ.1.10 Βιβλίο με 11 έως 15 τυπογραφικά 0,1029 0,0871 0,0753 0,0700 

Δ.1.11 Βιβλίο με 16 έως 20 τυπογραφικά 0,0776 0,0664 0,0580 0,0541 

Δ.1.12 Βιβλίο με 21 τυπογραφικά ή περισσότερα 0,0596 0,0522 0,0464 0,0435 

Δ.2 
«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ», άλλου σχήματος 

(όχι σχήματος 14,5×21 ή 17×24  ή 21×29) 

Ανώτατη τιμή τυπογραφικού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

500 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

1000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

2000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

3000 και 
άνω 

Δ.2.1 Βιβλίο με 2 τυπογραφικά 0,6400 0,5375 0,4642 0,4317 

Δ.2.2 Βιβλίο με 3 τυπογραφικά 0,4299 0,3614 0,3123 0,2904 

Δ.2.3 Βιβλίο με 4 τυπογραφικά 0,3249 0,2734 0,2364 0,2199 

Δ.2.4 Βιβλίο με 5 τυπογραφικά 0,2620 0,2207 0,1909 0,1776 

Δ.2.5 Βιβλίο με 6 τυπογραφικά 0,2200 0,1855 0,1606 0,1495 

Δ.2.6 Βιβλίο με 7 τυπογραφικά 0,1901 0,1605 0,1391 0,1294 

Δ.2.7 Βιβλίο με 8 τυπογραφικά 0,1677 0,1418 0,1229 0,1144 

Δ.2.8 Βιβλίο με 9 τυπογραφικά 0,1502 0,1272 0,1104 0,1028 

Δ.2.9 Βιβλίο με 10 τυπογραφικά 0,1363 0,1156 0,1004 0,0936 

Δ.2.10 Βιβλίο με 11 έως 15 τυπογραφικά 0,1075 0,0917 0,0799 0,0746 

Δ.2.11 Βιβλίο με 16 έως 20 τυπογραφικά 0,0810 0,0698 0,0614 0,0575 

Δ.2.12 Βιβλίο με 21 τυπογραφικά ή περισσότερα 0,0620 0,0546 0,0488 0,0459 
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2. 

2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Α) 

Α. Βιβλιοδεσία τύπου «Ραφτό» 

Α.1 
Βιβλίο «ΡΑΦΤΟ», συνήθους σχήματος 

(σχήματος 14,5×21  ή  17×24  ή  21×29) 

Τιμή τυπογραφικού χωρίς ΦΠΑ (σε €) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

500 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

1000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

2000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

3000 και 
άνω 

Α.1.1 Βιβλίο με 2 τυπογραφικά     

Α.1.2 Βιβλίο με 3 τυπογραφικά     

Α.1.3 Βιβλίο με 4 τυπογραφικά     

Α.1.4 Βιβλίο με 5 τυπογραφικά     

Α.1.5 Βιβλίο με 6 τυπογραφικά     

Α.1.6 Βιβλίο με 7 τυπογραφικά     

Α.1.7 Βιβλίο με 8 τυπογραφικά     

Α.1.8 Βιβλίο με 9 τυπογραφικά     

Α.1.9 Βιβλίο με 10 τυπογραφικά     

Α.1.10 Βιβλίο με 11 έως 15 τυπογραφικά     

Α.1.11 Βιβλίο με 16 έως 20 τυπογραφικά     

Α.1.12 Βιβλίο με 21 τυπογραφικά ή περισσότερα     

Α.2 
Βιβλίο «ΡΑΦΤΟ», άλλου σχήματος 

(όχι σχήματος 14,5×21 ή 17×24  ή 21×29) 

Τιμή τυπογραφικού χωρίς ΦΠΑ (σε €) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

500 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

1000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

2000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

3000 και 
άνω 

Α.2.1 Βιβλίο με 2 τυπογραφικά     

Α.2.2 Βιβλίο με 3 τυπογραφικά     

Α.2.3 Βιβλίο με 4 τυπογραφικά     

Α.2.4 Βιβλίο με 5 τυπογραφικά     

Α.2.5 Βιβλίο με 6 τυπογραφικά     

Α.2.6 Βιβλίο με 7 τυπογραφικά     

Α.2.7 Βιβλίο με 8 τυπογραφικά     

Α.2.8 Βιβλίο με 9 τυπογραφικά     

Α.2.9 Βιβλίο με 10 τυπογραφικά     

Α.2.10 Βιβλίο με 11 έως 15 τυπογραφικά     

Α.2.11 Βιβλίο με 16 έως 20 τυπογραφικά     

Α.2.12 Βιβλίο με 21 τυπογραφικά ή περισσότερα     

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΣΤΗΛΗ     

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΩΝ  ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ  (Α) 
(ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ) 

 
 

 

  



 

 

49 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Β) 
 

Β. Βιβλιοδεσία τύπου «Κολλητό» 

Β.1 

Βιβλίο «ΚΟΛΛΗΤΟ», συνήθους σχή-
ματος 

(σχήματος 14,5×21  ή  17×24  ή  

21×29) 

Τιμή τυπογραφικού χωρίς ΦΠΑ (σε €) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

500 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

1000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

2000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

3000 και 
άνω 

Β.1.1 Βιβλίο με 2 τυπογραφικά     

Β.1.2 Βιβλίο με 3 τυπογραφικά     

Β.1.3 Βιβλίο με 4 τυπογραφικά     

Β.1.4 Βιβλίο με 5 τυπογραφικά     

Β.1.5 Βιβλίο με 6 τυπογραφικά     

Β.1.6 Βιβλίο με 7 τυπογραφικά     

Β.1.7 Βιβλίο με 8 τυπογραφικά     

Β.1.8 Βιβλίο με 9 τυπογραφικά     

Β.1.9 Βιβλίο με 10 τυπογραφικά     

Β.1.10 Βιβλίο με 11 έως 15 τυπογραφικά     

Β.1.11 Βιβλίο με 16 έως 20 τυπογραφικά     

Β.1.12 
Βιβλίο με 21 τυπογραφικά ή περισ-

σότερα 
    

Β.2 

 

Βιβλίο «ΚΟΛΛΗΤΟ», άλλου σχήμα-
τος 

(όχι σχήματος 14,5×21 ή 17×24  ή 

21×29) 

Τιμή τυπογραφικού χωρίς ΦΠΑ (σε €) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

500 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

1000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

2000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

3000 και 
άνω 

Β.2.1 Βιβλίο με 2 τυπογραφικά     

Β.2.2 Βιβλίο με 3 τυπογραφικά     

Β.2.3 Βιβλίο με 4 τυπογραφικά     

Β.2.4 Βιβλίο με 5 τυπογραφικά     

Β.2.5 Βιβλίο με 6 τυπογραφικά     

Β.2.6 Βιβλίο με 7 τυπογραφικά     

Β.2.7 Βιβλίο με 8 τυπογραφικά     

Β.2.8 Βιβλίο με 9 τυπογραφικά     

Β.2.9 Βιβλίο με 10 τυπογραφικά     

Β.2.10 Βιβλίο με 11 έως 15 τυπογραφικά     

Β.2.11 Βιβλίο με 16 έως 20 τυπογραφικά     

Β.2.12 
Βιβλίο με 21 τυπογραφικά ή περισ-

σότερα 
    

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΣΤΗΛΗ      

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΩΝ  ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ  (Β) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Γ) 
 

Γ. Βιβλιοδεσία τύπου «Ραφτό με αυτιά» 

Γ.1 
«ΡΑΦΤΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ», συνήθους σχήματος 

(σχήμα 14,5×21  ή  17×24  ή  21×29) 

Τιμή τυπογραφικού χωρίς ΦΠΑ (σε €) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

500 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

1000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

2000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

3000 και 
άνω 

Γ.1.1 Βιβλίο με 2 τυπογραφικά     

Γ.1.2 Βιβλίο με 3 τυπογραφικά     

Γ.1.3 Βιβλίο με 4 τυπογραφικά     

Γ.1.4 Βιβλίο με 5 τυπογραφικά     

Γ.1.5 Βιβλίο με 6 τυπογραφικά     

Γ.1.6 Βιβλίο με 7 τυπογραφικά     

Γ.1.7 Βιβλίο με 8 τυπογραφικά     

Γ.1.8 Βιβλίο με 9 τυπογραφικά     

Γ.1.9 Βιβλίο με 10 τυπογραφικά     

Γ.1.10 Βιβλίο με 11 έως 15 τυπογραφικά     

Γ.1.11 Βιβλίο με 16 έως 20 τυπογραφικά     

Γ.1.12 Βιβλίο με 21 τυπογραφικά ή περισσότερα     

Γ.2 
«ΡΑΦΤΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ», άλλου σχήματος 

(όχι σχήματος 14,5×21 ή 17×24  ή 21×29) 

Τιμή τυπογραφικού χωρίς ΦΠΑ (σε €) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

500 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

1000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

2000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

3000 και 
άνω 

Γ.2.1 Βιβλίο με 2 τυπογραφικά     

Γ.2.2 Βιβλίο με 3 τυπογραφικά     

Γ.2.3 Βιβλίο με 4 τυπογραφικά     

Γ.2.4 Βιβλίο με 5 τυπογραφικά     

Γ.2.5 Βιβλίο με 6 τυπογραφικά     

Γ.2.6 Βιβλίο με 7 τυπογραφικά     

Γ.2.7 Βιβλίο με 8 τυπογραφικά     

Γ.2.8 Βιβλίο με 9 τυπογραφικά     

Γ.2.9 Βιβλίο με 10 τυπογραφικά     

Γ.2.10 Βιβλίο με 11 έως 15 τυπογραφικά     

Γ.2.11 Βιβλίο με 16 έως 20 τυπογραφικά     

Γ.2.12 Βιβλίο με 21 τυπογραφικά ή περισσότερα     

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΣΤΗΛΗ      

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΩΝ  ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ (Γ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Δ) 
 

Δ. Βιβλιοδεσία τύπου «Καλλιτεχνικό» (σκληρό καπάκι) 

Δ.1 
«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ», συνήθους σχήματος 

(σχήματος 14,5×21  ή  17×24  ή  21×29) 

Τιμή τυπογραφικού χωρίς ΦΠΑ (σε €) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

500 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

1000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

2000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

3000 και 
άνω 

Δ.1.1 Βιβλίο με 2 τυπογραφικά     

Δ.1.2 Βιβλίο με 3 τυπογραφικά     

Δ.1.3 Βιβλίο με 4 τυπογραφικά     

Δ.1.4 Βιβλίο με 5 τυπογραφικά     

Δ.1.5 Βιβλίο με 6 τυπογραφικά     

Δ.1.6 Βιβλίο με 7 τυπογραφικά     

Δ.1.7 Βιβλίο με 8 τυπογραφικά     

Δ.1.8 Βιβλίο με 9 τυπογραφικά     

Δ.1.9 Βιβλίο με 10 τυπογραφικά     

Δ.1.10 Βιβλίο με 11 έως 15 τυπογραφικά     

Δ.1.11 Βιβλίο με 16 έως 20 τυπογραφικά     

Δ.1.12 Βιβλίο με 21 τυπογραφικά ή περισσότερα     

Δ.2 
«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ», άλλου σχήματος 

(όχι σχήματος 14,5×21 ή 17×24  ή 21×29) 

Τιμή τυπογραφικού χωρίς ΦΠΑ (σε €) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

500 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

1000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

2000 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

3000 και 
άνω 

Δ.2.1 Βιβλίο με 2 τυπογραφικά     

Δ.2.2 Βιβλίο με 3 τυπογραφικά     

Δ.2.3 Βιβλίο με 4 τυπογραφικά     

Δ.2.4 Βιβλίο με 5 τυπογραφικά     

Δ.2.5 Βιβλίο με 6 τυπογραφικά     

Δ.2.6 Βιβλίο με 7 τυπογραφικά     

Δ.2.7 Βιβλίο με 8 τυπογραφικά     

Δ.2.8 Βιβλίο με 9 τυπογραφικά     

Δ.2.9 Βιβλίο με 10 τυπογραφικά     

Δ.2.10 Βιβλίο με 11 έως 15 τυπογραφικά     

Δ.2.11 Βιβλίο με 16 έως 20 τυπογραφικά     

Δ.2.12 Βιβλίο με 21 τυπογραφικά ή περισσότερα     

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΣΤΗΛΗ      

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΩΝ  ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ (Δ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Ε) 

Ε. Τιμοκατάλογος υλικών εξωφύλλου και ειδικών εργασιών 
     (πρόσθετο κόστος ανά βιβλίο) 

 Τιμή (€)  χωρίς ΦΠΑ 

Ε.1 Προσθήκη αφρολέξ στο εξώφυλλο   

Ε.2 Εξώφυλλα με πλαστική επένδυση  

Ε.3 Εξώφυλλα επενδεδυμένα με ύφασμα βιβλιοδεσίας  

Ε.4 Εξώφυλλα με πλαστική επένδυση δερμάτινης υφής  

Ε.5 Καμπυλωτή ράχη βιβλίου  

Ε.6 Χρυσοτυπία εξωφύλλου  

Ε.7 Αρνητικό γκοφρέ εξωφύλλου   

   

   

 
Για τον προσδιορισμό της αξίας κάθε παραγγελίας, θα ισχύουν τα παρακάτω: 

• Η αξία κάθε παραγγελίας θα προκύπτει ως γινόμενο της ποσότητας βιβλίων, των τυπογραφικών ανά 

βιβλίο και της τιμής τυπογραφικού. 

• Για ποσότητες βιβλίων μικρότερες από 500, θα χρεώνεται η αξία της ποσότητας 500 βιβλίων. 

• Για ποσότητες από 500 έως 3000, αλλά διαφορετικές από τις προκαθορισμένες ποσότητες των πινάκων 

οικονομικής προσφοράς, η τιμή τυπογραφικού θα προκύπτει αναλογικά από τις τιμές τυπογραφικού 

των πλησιέστερων προκαθορισμένων ποσοτήτων (500, 1000, 2000, 3000).  

Συγκεκριμένα, για την ποσότητα Π που βρίσκεται μεταξύ των ποσοτήτων Π1 και Π2, για τις οποίες ισχύ-

ουν οι τιμές τυπογραφικού Τ1 και Τ2 αντίστοιχα, η τιμή τυπογραφικού Τ υπολογίζεται ως εξής: 

Τιμή τυπογραφικού  Τ = 
Τ1 x ( Π2 – Π )    +    Τ2 x ( Π – Π1 ) 

Π2 – Π1 

Η προκύπτουσα τιμή τυπογραφικού στρογγυλοποιείται στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο. 

• Για ποσότητες μεγαλύτερες των 3000 βιβλίων θα ισχύει η τιμή τυπογραφικού των 3000 βιβλίων. 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση 

0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, καθώς και του αναλογούντος φόρου εισοδήματος Ν. 4172/2013, άρθρο 64 παρ. 2Γγ. 

Η προσφορά με δεσμεύει για 150 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Ο Προσφέρων 
 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ............................................ 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: .................................................. 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ ............. για ευρώ............ 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέ-

σεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …… Οδός .…. Αριθμός .…. Τ.Κ. ……}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ..................., για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που αφορά την 
προμήθεια με τίτλο …….…………… συνολικής αξίας ……...., σύμφωνα με την με αριθμό........... Διακήρυξή σας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβά-

λουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 

ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………….  

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Στ… ………. σήμερα την ………….. ημέρα …………… μεταξύ: 

Α. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» που εδρεύει στη Σίνδο Ν. 

Θεσσαλονίκης, και έχει τις διοικητικές του υπηρεσίες στην Αθήνα επί της οδού Σορβόλου 24, Μέτς με ΑΦΜ 

090047671 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, κ. Χρήστο Λιάπη, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «ΚΕΘΕΑ ή Αναθέτουσα  και 

Β. Της ατομικής επιχείρησης, εταιρίας / κοινοπραξίας / ένωσης εταιρειών με την επωνυ-

μία …………………………………… που εδρεύει στην …………..…, εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………… και στο 

εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο ανάδοχος», 

λαμβάνοντας υπόψη :  

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α’ 74/20-03-2013), όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 

όγδοο της Π.Ν.Π. της 30/09/2019 «Kατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του Ν.4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019). 

β) της υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-

2019, όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019) και ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της με 

την υπ΄ αριθμ. Γ4β/ΓΠ: 33579 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 539/τ.ΥΟΔΔ/23-7-2020) καθώς και την 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 

2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνδυασμό με την απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019. 

γ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, 

 δ) Την με ΑΠ Π/…../2021/……… Διακήρυξη του ΚΕΘΕΑ, δυνάμει της οποίας διενεργήθηκε την……….2021 Συ-
νοπτικός Διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει τιμής (χωρίς ΦΠΑ)  για την «προμήθεια υπηρεσιών βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος για τις 

ανάγκες της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος ή έως εξαντλή-

σεως του προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο». 

ε) Την από …/…/2021  τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου που προσαρτώνται στην παρούσα 

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ως Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα. 

στ) Την πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου με ΑΠ Π/…../2021 από …../……/2021. 

η) Την από ……………2021 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά  την ……….η 

Συνεδρίαση, με την οποία κατακυρώθηκε  το αποτέλεσμα του ως άνω Διαγωνισμού για την «προμήθεια 

υπηρεσιών βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος για τις ανάγκες της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο συμβεί 

πρώτο» στον ανάδοχο, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. 

θ) Την ανακοίνωση κατακύρωσης με Α.Π ΚΥ/2021/……. από …../……/2021. 

 

Σε συνέχεια του Συνοπτικού του Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με τους 

με …………………… Όρους συμμετοχής και κατακυρώθηκε στον ανάδοχο με την ………………… απόφαση κατα-

κύρωσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της «προμήθειας υπηρεσιών βιβλιοδεσίας και φινιρί-

σματος για τις ανάγκες της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος 



 

 

55 

 

ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο» όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του υπ’ αριθμ. ……… Διαγωνισμού, (εφεξής την «Προμήθεια») 

προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ [74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πάσης φύσεως 

δαπανών και εξόδων του αναδόχου, κρατήσεις υπέρ τρίτων, 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 4 παρ.3 

ν.4013/2011), κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος Ν. 4172/2013 άρθρο 64 παρ. 2Γγ 

κ.λπ.], όπως αναφέρεται αναλυτικά στους όρους συμμετοχής της σχετικής διακήρυξης και της παρούσας 

σύμβασης, 

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1: Γενικοί Όροι 

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή 

και επιμέλεια και σύμφωνα με το νόμο, τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 
Άρθρο 2: Αντικείμενο της προμήθειας 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της διακήρυξης, αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η Πα-
ροχή υπηρεσιών Βιβλιοδεσίας και Φινιρίσματος για την Παραγωγική Μονάδα ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης για ένα (1) έτος (NUTS : EL522), σύμφωνα με τα αναλυτικώς ορι-

ζόμενα στην υπ’ αριθ. Π/2021/…./..-..-2021 Διακήρυξη του ΚΕΘΕΑ, με τα συνημμένα σ ’αυτήν Παραρτήματα 

που ως ενιαίο σύνολο επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση ως Παράρτημα Ι και αποτελούν αναπόσπα-

στο μέρος αυτής.  

Η παροχή των υπηρεσιών θα εκτελείται τμηματικά καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 
Άρθρο 3: Τίμημα  

3.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών από τον ανάδοχο, ανέρχεται έως 
του ανώτατου ποσού των 60.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
και των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 4 παρ.3 

ν.4013/2011), κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, και φόρου εισοδήματος 8% (Ν.4172/2013, άρθρο 64). Το ακρι-

βές Συμβατικό Τίμημα θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν για λήψη 

βιβλιοδετικών υπηρεσιών κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης, και με τον περιορισμό ότι 

στο σύνολό τους δεν θα υπερβούν το προαναφερθέν ανώτατο ποσό. 

Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του τμηματικά και θα τις τιμολογεί σύμφωνα με τις τιμές που ανα-

γράφονται στην οικονομική του προσφορά (Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας) και οι οποίες έχουν δεσμευτική 

ισχύ για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

 Όλες οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, όπως 

ενδεικτικά μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, αμοιβή και έξοδα 
αναδόχου και οι εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα για ασφά-

λιση του προσωπικού, δαπάνες μεταφοράς των υπό επεξεργασία και επεξεργασμένων ειδών καθώς και 

πάσης φύσεως εισφορές προς τρίτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κάθε άλλη κράτηση, φόρος, 

τέλη τα οποία ισχύουν κατά την ημέρα της πληρωμής και γενικά κάθε άλλη δαπάνη, που πιθανόν πραγμα-

τοποιήσει ο ανάδοχος για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, έστω 

και μη ρητά κατονομαζόμενη βαρύνουν τον ίδιο, χωρίς καμία επιβάρυνση του ΚΕΘΕΑ, έστω και εξ επιγενό-

μενης αιτίας.  Η ως άνω αμοιβή αποτελεί το μόνο και συνολικό αντάλλαγμα που δικαιούται να λάβει ο 

ανάδοχος για την προσήκουσα, πλήρη και έγκαιρη υλοποίηση της Προμήθειας, καθώς και για την πιστή και 

έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων, ευθυνών και εγγυήσεών του, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις, τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας.  

3.2 Ο ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού και των υπολογισμών του, βάσει των οποίων 

υπέβαλε την προσφορά του και συμφωνείται ότι οι τιμές μονάδες θα παραμείνουν σταθερές και αμετάβλη-
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τες καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, και δεν υπόκεινται σε καμία αύξηση, αναθεώρηση ή αναπροσαρ-

μογή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ούτε και με την επίκληση της απρόοπτης μεταβολής συνθηκών (άρθρο 

388 Α.K), ισχύουν δε και δεσμεύουν τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της Σύμβασης. Γίνεται μνεία, ότι το ενδεχό-

μενο μεταβολών, όπως ενδεικτικά η αύξηση κόστους της προμήθειας, η μεταβολή των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών ή γενικότερα η ανατίμηση υπηρεσιών ή ειδών που χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση 

της Προμήθειας, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη από τον ανάδοχο, κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους και 

έχουν ήδη ενσωματωθεί στην ως άνω αμοιβή. 

3.3 Για την εξόφλησή του ο ανάδοχος θα εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ανά παραγγελία, που θα 

αφορά στις παρασχεθείσες υπηρεσίες, στα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ. Η  υποβολή του τιμολογίου δεν δύναται να 
γίνει προ της ημερομηνίας της αντίστοιχης τμηματικής παραλαβής. Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται με κατά-

θεση σε λογαριασμό τραπέζης του δικαιούχου εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή του πρωτοκόλλου  

τμηματικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δι-

καιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως κάθε 

φορά ισχύει, καθώς και κατάθεσης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. Το 

τιμολόγιο θα εξοφλείται με κατάθεση στον υπ΄αρ. ………………. λογαριασμό τραπέζης και IBAN…………………. 

Τράπεζας του αναδόχου.  

3.4 Η δαπάνη βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2021-2022.  

3.5 Για τον προσδιορισμό της αξίας κάθε παραγγελίας, θα ισχύουν τα παρακάτω: 

• Η αξία κάθε παραγγελίας θα προκύπτει ως γινόμενο της ποσότητας βιβλίων, των τυπογραφικών ανά 
βιβλίο και της τιμής τυπογραφικού. 

• Για ποσότητες βιβλίων μικρότερες από 500, θα χρεώνεται η αξία της ποσότητας 500 βιβλίων. 

• Για ποσότητες από 500 έως 3000, αλλά διαφορετικές από τις προκαθορισμένες ποσότητες των πινά-

κων οικονομικής προσφοράς, η τιμή τυπογραφικού θα προκύπτει αναλογικά από τις τιμές τυπογρα-

φικού των πλησιέστερων προκαθορισμένων ποσοτήτων (500, 1000, 2000, 3000).  

Συγκεκριμένα, για την ποσότητα Π που βρίσκεται μεταξύ των ποσοτήτων Π1 και Π2, για τις οποίες 

ισχύουν οι τιμές τυπογραφικού Τ1 και Τ2 αντίστοιχα, η τιμή τυπογραφικού Τ υπολογίζεται ως εξής: 

Τιμή τυπογραφικού  Τ = 
Τ1 x ( Π2 – Π )    +    Τ2 x ( Π – Π1 ) 

Π2 – Π1 

Η προκύπτουσα τιμή τυπογραφικού στρογγυλοποιείται στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο. 

• Για ποσότητες μεγαλύτερες των 3000 βιβλίων θα ισχύει η τιμή τυπογραφικού των 3000 βιβλίων 

 

Άρθρο 4: Χρόνος και Τόπος εκτέλεσης, ολοκλήρωσης και παράδοσης της προμήθειας – Οριστική Παρα-
λαβή 

4.1 Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει όλα τα προς επεξεργασία είδη (άκοπα τυπωμένα φύλλα) από τις εγκατα-

στάσεις της Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, και θα 

τα παραδίδει επεξεργασμένα (έτοιμα τελικά έντυπα) στις ίδιες εγκαταστάσεις, εντός χρόνου παράδοσης 

που εξαρτάται από το είδος των βιβλιοδετικών εργασιών, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Είδος βιβλιοδετικών εργασιών Χρόνος παράδοσης 

Βιβλιοδεσία τύπου «Κολλητό», για ποσότητα 

εντύπων έως 3.000 τεμάχια 

Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες  

από την ημερομηνία ανάθεσης των εργασιών 

Βιβλιοδεσία τύπου «Ραφτό» ή «Ραφτό με αυτιά», 

για ποσότητα εντύπων έως 3.000 τεμάχια 

Τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες  

από την ημερομηνία ανάθεσης των εργασιών 

Βιβλιοδεσία τύπου «Καλλιτεχνικό», για ποσότητα 

εντύπων έως 3.000 τεμάχια 

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες  

από την ημερομηνία ανάθεσης των εργασιών 
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Για μεγαλύτερες ποσότητες εντύπων ή για βιβλιοδεσίες που απαιτούν πρόσθετες ειδικές εργασίες, ο χρόνος 

παράδοσης θα συμφωνείται με τον Ανάδοχο, κατά περίπτωση. 

Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των επεξεργασθέντων 

ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  

προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον 

ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 

λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

4.2 Η παραλαβή των προς επεξεργασία ειδών, η παράδοση των επεξεργασμένων ειδών και όλες οι μεταφο-
ρές τους από και προς τις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ θα γίνονται με τη φροντίδα, δαπάνες 

και την ευθύνη του αναδόχου. Όλες οι μεταφορές από και προς τις εγκαταστάσεις του εξωτερικού συνερ-

γάτη θα γίνονται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου (ή συνεργαζόμενων με αυτόν μεταφορικών εταιρειών) 

και το κόστος τους θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Το ΚΕΘΕΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 

υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά τη μεταφορά των προς επε-

ξεργασία ή επεξεργασμένων ειδών. Όλα τα προς επεξεργασία ή επεξεργασμένα είδη ασφαλίζονται με φρο-

ντίδα και δαπάνες του αναδόχου, μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

4.3 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

4.4 Η τμηματική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παρα-
λαβής θα ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση των υπηρεσιών. Οι εγγυητικές επι-

στολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

4.5 Προϋπόθεση για την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η διαπίστωση ότι ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης. 

4.6 Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες πα-

ρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

4.7 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: Στην περίπτωση που διαπι-

στωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση 

επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά 

την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 

των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιο-

λογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες με 

την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί 
πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτο-

δίκαια. 

4.8 Αν η παραλαβή των υπηρεσιών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε 

αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 

τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή, η αποθήκη του φορέα (αν 

δεν υπάρχει, αρμόδιο τμήμα του φορέα), εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία 

της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 



 

 

58 

 

4.9 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγ-

ματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη 

της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η πα-

ραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 

άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής (αν έχει οριστεί) και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλή-

ρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

4.10 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παρα-
δοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 

της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 

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

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 

ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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

θεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Άρθρο  5: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, η ανάδοχος κατέθεσε στο ΚΕΘΕΑ την υπ’ α-

ριθμό: ………….. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ……….., ποσού………….. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσο-

στό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ και έχει χρόνο ισχύος έως …./…../……. Η Εγγύηση 

Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

Σύμβασης και εν γένει την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης καταπίπτει σε όποιες περιπτώσεις ρητά προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση, τα Παραρτή-

ματά της και το άρθρο 203 Ν. 4412/2016, καθώς και σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης και 

των Παραρτημάτων της. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, 

η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

αύξησης εκτός ΦΠΑ. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική 

και ποιοτική) παραλαβή του συνόλου της Προμήθειας. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσο-

τικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 
Άρθρο 6: Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ’ αυτής απορρέ-

ουσες υποχρεώσεις του χωρίς έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δι-

καιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή 

συμβατικού τιμήματος με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί 

νόμιμα στην Ελλάδα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το σύνολο της σύμβασης αυτοδύναμα, ήτοι χωρίς την ανάθεση του 

συνόλου ή μέρους αυτής σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, και να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή 

για μεταβολές που επηρεάζουν την τεχνική του ικανότητα για αυτοδύναμη εκτέλεση της σύμβασης, όπως 

μεταβολές στην παραγωγική ετοιμότητα του εξοπλισμού ή μεταβολές στο απασχολούμενο προσωπικό. 
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Άρθρο  7:  Κήρυξη αναδόχου Έκπτωτου – Κυρώσεις 

7.1 Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στον ανάδοχο, κηρύσσεται υ-

ποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, στις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.  

7.2  Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο 

προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 όπως 

ισχύει. 

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

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

7.4  Εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, ο ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει 

σε βάρος του ΚΕΘΕΑ από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το Νόμο. 

 

Άρθρο  8: Καθυστέρηση εκτέλεσης της προμήθειας – Κυρώσεις 

Για την εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας, επιβάλλονται σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. Ομοίως, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης όρων 

της Σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, το ΚΕΘΕΑ δύναται να επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 

Για την απόρριψη συμβατικών υποχρεώσεων και την αντικατάσταση αυτών, ισχύουν οι διατάξεις του άρ-

θρου 213 του Ν. 4412/2016, καθώς και όσα προβλέπονται στην παρούσα. 

 

Άρθρο  9: Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών  

9.1 Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρέχονται στα πλαίσια της Σύμβασης, καθώς και ο τρόπος παράδο-

σής τους, πρέπει να συμφωνεί, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

– ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ των όρων Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

9.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα επεξεργασθέντα είδη, με εκτελεσθείσες τις υπηρεσίες που 

ζητούνται ανά παραγγελία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των όρων της Διακήρυξης του διαγωνι-

σμού (Παράρτημα Ι), και την τεχνική προσφορά του αναδόχου (Παράρτημα ΙΙ).  

9.3 Την ευθύνη για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εμπρόθεσμη παράδοσή τους έχει ο 

ανάδοχος.  

 

Άρθρο  10: Υποχρεώσεις – Ευθύνη αναδόχου  

10.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, o ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα 

Αρχή και να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του, σχετικά με την εκτέλεσή της. 

10.2 Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης  ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του  που 

απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 

του επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νο-

μοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 1  του ίδιου Νόμου.  
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10.3 Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νο-

μοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της πα-

ρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρε-

ούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

10.4 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυμα-

τισμό ή βλάβη του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής ή του προσωπικού του ή οποιουδήποτε τρίτου, που 

θα συμβεί κατά την εκτέλεση και ολοκλήρωση της Προμήθειας ή εξ’ αιτίας τούτου, τυχαία ή από υπαιτιό-

τητα αυτού ή του προσωπικού του και των εν γένει προστηθέντων του. 

10.5 Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για κάθε κίνδυνο, ζημία ή απώλεια είδους (ή τμήματος αυτού) της Προ-

μήθειας που θα παραδοθεί με βάση τη σύμβαση, υποχρεούμενος σε κάθε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή 

απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, αν κρίνεται απαραίτητο, αντικατάσταση μέχρι την ημερομηνία Ορι-

στικής Παραλαβής της Προμήθειας. Μετά την Οριστική Παραλαβή της Προμήθειας την προαναφερόμενη 

ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή, εκτός αν αποδεδειγμένα η ζημία ή η απώλεια οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του αναδόχου ή του προσωπικού του. 

10.6  Ο ανάδοχος ευθύνεται απόλυτα για κάθε ζημιά ή βλάβη, η οποία τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση της 

Προμήθειας, ή επ’ ευκαιρία αυτής σε πρόσωπα, πράγματα, στους υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής ή σε 

οποιοδήποτε τρίτο.  

10.7 Ο ανάδοχος θα υποχρεούται περαιτέρω στην πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση των ως άνω ζημιών. 

10.8 Ο ανάδοχος  οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προ-

σοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με το νόμο, τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, υποχρε-

ούται δε να εξασφαλίζει την έγκαιρη και προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τους όρους 

και προϋποθέσεις της παρούσας και τους τεχνικούς κανόνες και εγγυάται ότι οι υπό προμήθεια υπηρεσίες 

ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προβλέπονται στην παρούσα. 

 

Άρθρο  11: Αποζημίωση 

11.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται πλήρους αποζημίωσης για κάθε ζημία που ενδεχομένως προκληθεί σε 

αυτήν σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή των Παραρτημάτων της από πλευράς 

αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση της προμήθειας. 

11.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνο-

ντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του 

αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των Συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και σε κάθε περίπτωση δικαστι-

κής ή και εξώδικης διαφοράς της με τρίτο σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης και την υλοποίηση της 

προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η Αναθέτουσα Αρχή τον ενημέρωσε γραπτώς και εγκαίρως για την 

ύπαρξη της διαφοράς αυτής και ότι η εν λόγω διαφορά αφορά την εκτέλεση της Προμήθειας που ανέλαβε 

ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο  12: Καταγγελία εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής 

12.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει 

τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Ο ανάδοχος δεν υλοποιεί προσηκόντως ή/και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν 

από τη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις του ΚΕΘΕΑ  
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β) Η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης. 

γ) Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέ-

ρονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 που αποτελούν λόγους αποκλεισμού και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης. 

δ) Η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστη-

ρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

ε) Ο ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την έγγραφη άδεια της Ανα-

θέτουσας Αρχής. 

στ) Ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος 

των περιουσιακών του στοιχείων. 

ζ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός 

του. 

12.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής 

της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 

προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με 

την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον 

ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης, η Επιτροπή Παραλαβής βεβαιώνει 

με βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση την αξία του παρασχεθέντος μέρους της Προμήθειας καθώς και 

κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά την ημερομηνία επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας.  

12.3 Σε περίπτωση καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε 

ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση για το μη εκτελεσθέν τμήμα της προμήθειας προς τον ανάδοχο 

μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων ως προς το συγκεκριμένο τμήμα. Η καταγγελία επιφέ-

ρει και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την επιβολή των προβλεπομένων στο 

νόμο κυρώσεων. 

12.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να αναθέσει με χρέωση του αναδόχου το τμήμα της 

προμήθειας που θα παραμένει ανεκτέλεστο μετά την καταγγελία σε οποιονδήποτε τρίτο με όρους αντίστοι-

χους αυτών της Σύμβασης ή έστω με όρους ανάλογους των προσφερομένων για ίδιες ή παρόμοιες προμή-

θειες κατά το χρόνο της καταγγελίας, η δε τυχόν επιπλέον διαφορά της συνολικής αξίας της εκτέλεσης της 

προμήθειας, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου εκπτώτου αναδόχου. 

12.5 Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον ανάδοχο αποζημί-

ωση για ζημία της εξαιτίας της ως άνω καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη τυχόν υποστεί ο ανάδοχος από την καταγγελία της Σύμβασης, 

σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 

12.6 Η καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που προϋπήρχαν 

της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

Σύμβαση ή το νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες που έχουν εκτελεσθεί πριν την καταγγελία, ούτε την 
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Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του τμήματος της Προμήθειας που παραδό-

θηκε. Ο ανάδοχος θα δικαιούται ως μόνη αμοιβή και αποζημίωση το μέρος της αμοιβής που αναλογεί στο 

τμήμα της Προμήθειας που εκτελέστηκε μέχρι την ως άνω καταγγελία της Σύμβασης, παραιτουμένου ρητά 

και ανεπιφύλακτα της αξίωσης αποζημίωσης, που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 700 Α.Κ. Πέραν 

αυτών, ο ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιοδήποτε άλλο ποσό εξαιτίας της καταγγελίας, όπως έξοδα, δα-

πάνες, ζημίες (θετικές, αποθετικές), απώλεια εισοδημάτων, που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν από την 

ως άνω καταγγελία της Σύμβασης.  

 

Άρθρο  13: Ανωτέρα βία  

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

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 204 του Ν. 4412/2016. 

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

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

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε 

που συνέβησαν, εφόσον αυτό είναι εφικτό δεδομένων των συνθηκών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα απο-

δεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) περαιτέρω ημερών στο 

σχετικό αίτημα του αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται απο-

δοχή του αιτήματος. 

 

Άρθρο 14: Εμπιστευτικότητα 

14.1 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει –

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, μετά τη λήξη της ή με άλλο τρόπο λύση αυτής– εμπιστευτικές 

πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί 

στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε 

να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

14.2 Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την Προμήθεια χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα 

τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

14.3 Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαι-

ούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της, όπως και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτι-

κών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, διατηρεί δε το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον 

ανάδοχο.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούνται να μην ανακοινώνουν 

σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτές 

κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά 

ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας των Παραδοτέων ειδών ή του αναδόχου. 

 
Άρθρο 15: Τροποποίηση σύμβασης 

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνον σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 132 του 

Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
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Άρθρο 16: Ιεράρχηση συμβατικών τευχών  

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους όρους 

και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της Προμήθειας και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Συμπληρω-

ματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στην Προσφορά του αναδόχου μόνον εφόσον 

αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης. 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ΄αρ. ΑΠ Π/…../2021/………   

Διακήρυξης, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου Διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν. 

4412/2016). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του ΚΕΘΕΑ, 

που απορρέουν από τις συναφείς με τη Σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας 

νομοθεσίας.   

 
Άρθρο 17: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος συμφωνούν, ότι σε περίπτωση που τυχόν προκύψει οποιαδήποτε δια-

φορά από ή σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, ενδεικτικά ως προς το κύρος, την ερμηνεία ή/και την εκτέ-

λεση αυτής, θα προσπαθήσουν να επιλύουν τη διαφορά τους, πριν από την προσφυγή τους στο αρμόδιο 

δικαστήριο, με διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4640/2019 και Ν. 3898/2010, όπως εκά-

στοτε ισχύουν. Εφόσον η επίλυση της διαφοράς τους δεν καταστεί δυνατή με διαμεσολάβηση, τότε τα μέρη 

θα προσφεύγουν για την επίλυση της εν λόγω διαφοράς στο σύνολό της ή κατά το μέρος που δεν επιλύθηκε 

στα δικαστήρια Αθηνών, που ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς. 

Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, τα οποία αφού διαβά-

στηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη και βεβαιώθηκαν ότι ανταποκρίνονται στην πραγματική τους βούληση, 

τα υπέγραψαν και πήρε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα. 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή: 

 

Υπογραφή 

Ονοµατεπώνυµο 

Τίτλος / Θέση 

Σφραγίδα 

Για τον ανάδοχο: 

 

Υπογραφή 

Ονοµατεπώνυµο 

Τίτλος / Θέση 

Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθε-
σης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας Σύμβασης: 

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

- Ονομασία: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 50001 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Υποκατάστημα Παραγωγική Μονάδα 

   Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ , Σίνδος Θεσσαλονίκης, 57400 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κος Κουλούρης Γιάννης 

- Τηλέφωνο: 2310 797476 

- Ηλ. ταχυδρομείο: : info@kethea-print.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.kethea.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης 

- Προμήθεια υπηρεσιών βιβλιοδεσίας για τις ανάγκες της παραγωγικής μονάδας  

ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για ένα έτος ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού,  

όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. 

- CPV: 79971000-1 (Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

- Η Σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : […. ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον ε-

θνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυα-

κού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλει-
στικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φο-

ρέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοι-

νωνική επιχείρηση»iii ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προ-

στατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατη-

γορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία 

ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι α-

πασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρού-

σας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαι-

τείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 

συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και 

σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπο-

γράψτε το μέρος VI.  

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγ-

γραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποί-

ηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βα-

σίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατά-

λογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφο-
ρίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, 
Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό α-

παιτείται στη σχετική Διακήρυξη ή στα έγ-

γραφα της Σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παρά-

σχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατό-
τητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης 

σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε:  

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-

γράφων):[……][……][……][……] 

 

γ) [……] 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικα-

σία σύναψης δημόσιας Σύμβασης από κοινού 

με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία  (επικεφαλής, υπεύ-

θυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φο-
ρείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικα-

σία σύναψης δημόσιας Σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχου-

σας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμό-

δια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας Σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχε-

τικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 

έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότη-
τες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου 

να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που κα-

θορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτή-

ρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

ντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

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

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

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

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

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

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της Σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι  

 
 

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της Σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολι-

κής αξίας της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέ-

πονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατη-

γορία υπεργολάβων).  



 

 

71 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

− Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

− δωροδοκίαix,x· 

− απάτηxi· 

− τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

− νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

− 
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδή-
ποτε προσώπουxv το οποίο είναι μέλος του διοι-

κητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργά-

νου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απο-

φάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-

6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκ-

δοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος α-

ποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία α-

ναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 α-

φορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία α-

ναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οι-

κονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να α-

ποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύ-

παρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκά-

θαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφά-

λισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πλη-
ρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλι-
σηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία εί-

ναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώ-
σεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δε-

σμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδο-

σης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ε-

φόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρ-

κεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υ-

ποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φό-

ρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περί-

πτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προ-

στίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακα-

νονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφο-

ρίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την κα-

ταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής α-

σφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): xxiii 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυό-

τητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελμα-

τικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθε-

τήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του πε-
ριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δι-
καίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδή-

ποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτή-

των, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύ-

πτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπό-
μενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ω-

στόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να ε-

κτελέσει τη Σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρημα-

τικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περι-
στάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-
φορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

 
[] Ναι [] Όχι 

 

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

[] Ναι [] Όχι 

 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυ-

χόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

Σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχεί-

ρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή 

έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοι-
μασία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβα-
σηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την ε-

κτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας Σύμβασης, προηγού-

μενης Σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προη-

γούμενης Σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προη-

γούμενης Σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες πα-
ρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

  

[] Ναι [] Όχι 

 

 [……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δη-

λώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απου-

σίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέ-

ρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από 

την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέ-

μιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φο-

ρέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλε-

ονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παρά-

σχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις α-

ποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την ε-

πιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 Ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης 

που αναφέρονται στην Διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτη-

ρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

διοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της Σύμβασης που αναφέρονται στην Διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έ-

χει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρε-

σίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώ-

στε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, ε-

πακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρό-

σκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης που αναφέρονται στην Διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

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

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομι-

κών ετών που απαιτούνται στη σχετική Διακή-

ρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμ-

βασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οι-
κονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που α-
παιτούνται στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρό-
σκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης είναι ο 
εξής xxxiii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό το-
μέα που καλύπτεται από τη Σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική Διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οι-
κονομικού φορέα στον τομέα και για τον α-
ριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική Δια-
κήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
Σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη πε-

ρίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύ-

θηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονο-

μικός φορέας: 

[…................................…] 
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλο-
γίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική Διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης, 

ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματι-

κές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν 

ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη α-

ξία) 

 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κά-
λυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομι-

κού φορέα είναι το εξής: 

 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρη-
ματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέ-

χεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική Δια-

κήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

Σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έ-

χει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της Σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν ορι-
στεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγ-
γραφα της Σύμβασης που αναφέρονται στη Διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακό-
λουθα έργα του είδους που έχει προσδιορι-
στεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή 

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της Σύμβασης που αναφέρονται στην 

Διακήρυξη): 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμη-

θειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλου-
θες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του εί-
δους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει 
τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του εί-
δους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου ανα-

φέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους πα-

ραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxix: 

 

Απαιτείται κατάλογος των κυριότερων υπηρε-
σιών βιβλιοδεσίας που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. 

 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    

 

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμο-

ποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις 
ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υ-

πεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμο-

ποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις 

ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση 
του έργου: 

[……..........................] 

 
Απαιτείται αναφορά του τεχνικού προσωπι-
κού που θα διατεθεί για τη εκτέλεση της σύμ-
βασης 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακό-

λουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακό-
λουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότη-
τας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που δια-

θέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

Απαιτείται περιγραφή του τεχνικού εξοπλι-
σμού που θα διατεθεί για τη εκτέλεση της σύμ-
βασης και των μέτρων για την εξασφάλιση της 
ποιότητας 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμό-

σει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της α-
λυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης: 

[....……] 

 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
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υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέρ-

γεια ελέγχωνxli όσον αφορά το παραγωγικό δυ-
ναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομι-

κού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ό-

σον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβά-
νει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

Απαιτείται συναίνεση του οικονομικού  
φορέα για τη διενέργεια ελέγχων από την  
αναθέτουσα αρχή 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελ-
ματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργο-

λάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή Διακήρυξη ή στα έγ-

γραφα της Σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμό-

ζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής δια-
χείρισης κατά την εκτέλεση της Σύμβασης: 

[……] 

 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυνα-
μικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία 

τρία έτη ήταν τα εξής:  

 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

Σύμβασης: 

[……] 

Απαιτείται  

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να ανα-
θέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxlii 

το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της Σύμβα-

σης: 

[....……] 

 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαι-

τούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες 

των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία 

δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποι-

ητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώ-
νει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτού-

μενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): [……][……][……] 
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12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκ-

δοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότη-
τας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 

με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και 

τα οποία ορίζονται στη σχετική Διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης 

που αναφέρονται στη Διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προ-

σκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

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

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότη-

τας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον ανα-

θέτοντα φορέα στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρό-

τυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προ-

σκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώ-

νουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται 

με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποι-
ότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασι-

μότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προ-

σκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλι-

σης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προ-

σκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώ-

νουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται 

με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα πε-
ριβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προ-

σκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρό-
τυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): [……][……][……] 

 



 

 

84 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρ-

μοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προ-

σφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 

από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική Διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμο-

στούν για τον περιορισμό του αριθμού των υ-

ποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, ανα-

φέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός 

φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατί-

θενται ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το κα-

θένα: 

[….] 

 

 

 
[] Ναι [] Όχιxliv 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): [……][……][……]xlv 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvi, εκτός 

εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευ-

θείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlvii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρ-

χής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρό-

σβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον ε-

θνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 

i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατι-

στικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύ-

κλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότε-
ρους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπο-

ρούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 

ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης είναι δυ-

νατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέ-

ροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υ-

πάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας 
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Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περι-

λαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο Ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμ-

βασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη 

καθόσον στο Ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευ-

ρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την κα-

ταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 

την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαί-

σιο. 
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμο-

ποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατά-

ξεις”. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρό-

ληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσω-

πικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνο-

ντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 

73 ) 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

Σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο απο-

κλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολού-

θηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επι-

κουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων 

ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υ-

γείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν 

μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομι-

κός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας Σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της Σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της Σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 Ν. 3863/2010 . 
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της Σύμβασης. 
xxix Πρβλ άρθρο 48. 
xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανο-

νισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 

ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxii Όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτό. 
xxxiii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης που α-

ναφέρονται στην Διακήρυξη.  
xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης που ανα-

φέρονται στην Διακήρυξη.  
xxxv Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υ-

περβαίνει τα τρία έτη. 
xxxix Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 

και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xl Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικο-

νομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέ-

ρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
xli Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της 

από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρε-

σιών. 
xlii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της Σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 

τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 

ανωτέρω.  
xliii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xliv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvi Πρβλ και άρθρο 1 Ν. 4250/2014 
xlvii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύ-

θυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνο-

δεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 

 

 


