
 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: KY/2021/610 

Α/Α: Π3/2021 

Αθήνα, 9/7/2021 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 

Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K  116 36, Μετς  

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών 210.9241993-6 – εσωτ. 230 ή 226, promithies@kethea.gr 

 

 

 

Διακήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης  για τις 

Μονάδες/Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για χρονικό διάστημα 

ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής επί του συνόλου της προμήθειας των ειδών 

αθροιστικά ανά ομάδα. 

 
Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 39.898,39 ευρώ προ ΦΠΑ, ήτοι 49.474,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου 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 ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
(ΚΕΘΕΑ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Σορβόλου 24 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός Τ.Κ. 116 36 

Τηλέφωνο 2109241993 – εσωτ. 230, 226 

Φαξ 2109241986 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@kethea.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κος Παπαϊωάννου Γιώργος και κα 
Παπακωνσταντίνου Ξανθή 

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 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :  www.kethea.gr  
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο. 

  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-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 για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ: 64.07.030000 με σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2021 ,2022 του Φορέα και συγκεκριμένα: 

1. Για το έτος 2021 για το ποσό των 19.949,20 € άνευ Φ.Π.Α  (24.737,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α 24% και πάσης φύσεως φόρων κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου) 

2. Για το έτος 2022 για το ποσό των 19.949,19 € άνευ Φ.Π.Α  (24.737,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α και πάσης φύσεως φόρων κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου). 

 

 

21PROC008891512 2021-07-09



 

 

 

Σελίδα 5 

Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός: 39,898.39 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων, 
και εξόδων), ήτοι 49,474.00  ευρώ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων  πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων, 
και εξόδων του αναδόχου. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι προμήθεια γραφικής ύλης για τις Μονάδες/Προγράμματα του 
ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων (CPV) : 30192700-8. 

NUTS Τόπων εκτέλεσης της σύμβασης: EL30, EL41, EL42, EL43, EL51, EL52, EL54, EL61, EL63, EL64, EL65 

Η παρούσα Σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: 
 

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1 ΟΜΑΔΑ A’:  ΑΤΤΙΚΗ - ΒΟΙΩΤΙΑ 20.313,87 25.189,20 

2 
ΟΜΑΔΑ Β’: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ 
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

12.320,77 15.,277.75 

3 ΟΜΑΔΑ Γ’: ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ) 1.561,05 1.935,70 

4 ΟΜΑΔΑ Δ’: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΠΑΤΡΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 1.336,73 1.657,55 

5 ΟΜΑΔΑ Ε’: ΗΠΕΙΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΤΑ) 1.210,81 1.501,40 

6 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ - ΡΟΔΟΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ) 

3.155,16 3.912,40 

ΣΥΝΟΛΑ 39.898,39 49.474,00 

 
 

Ο ετήσιος ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται ως ακολούθως : 
Συνολικός Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 39.898,39 ευρώ προ ΦΠΑ, ήτοι 49.474,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, 
συμπεριλαμβανομένου πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου. 
Υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας των ειδών για όλες τις  
παραπάνω ομάδες/τμήματα  («ολική προσφορά»), είτε για ορισμένες ομάδες / ομάδα («μερική 
προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο της προμήθειας των ειδών ανά ομάδα/τμήμα, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας. 
 
Προσφορά που θα υποβάλλεται για ορισμένα  είδη κάθε ομάδας/τμήματος θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. 
 
Oι ποσότητες που αναγράφονται ανά είδος στο Παράρτημα Α΄ είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί 
κατ’ εκτίμηση των αναγκών του ΚΕΘΕΑ, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα 
προηγούμενα έτη και το ΚΕΘΕΑ δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον 
προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον αυτό δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα 
διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή/και κατά τη διάρκεια τυχόν παράτασης αυτής. 
 
 Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω ειδών στον καθορισμένο 
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συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της 
Σύμβασης έως και τρείς (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να 
υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας 
εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας Διακήρυξης. 
 
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  τιμής επί του συνόλου της προμήθειας των ειδών αθροιστικά ανά ομάδα. 

 

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)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 
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 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 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. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού 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»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

 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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 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. 

 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 
όγδοο  της Π.Ν.Π. της 30.9.2019 «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) , 

 Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-
2019, όπως αυτή 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) και 
σε συνδυασμό με 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 
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καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 
20ης Νοεμβρίου 2019 και. 

 του Π.Δ. 148/2007 

 την  απόφαση του Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ κατά την 35η  Συνεδρίαση στις 21/5/2021, που αφορά στην έγκριση 
σκοπιμότητας της δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης  για τις Μονάδες/Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ 
σε όλη την επικράτεια για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, 

 την υπ’ αρ. 3035/29-06-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:ΨΒΚΓΟΡ9Υ-860 και Α.Δ.Α.Μ. 
21REQ008838179 

 την υπ’ αρ. 3036/29-06-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης ΑΔΑ: 9ΦΤ0ΟΡ9Υ-ΡΣΞ και 
Α.Δ.Α.Μ. 21REQ008838111 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των έντυπων προσφορών είναι τη Δευτέρα, 26/7/2021  και ώρα 
11:00 π.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας επι της οδού Σορβόλου 24 , Αθήνα έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

1.6 Δημοσιότητα 

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 παραγράφου 
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 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής 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 Παράρτημα 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 δημόσιες 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 
χ αρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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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΄:   Τεχνική Περιγραφή –Ποσότητες Παράδοσης –Διευθύνσεις Αποστολής –

Διευθύνσεις Τιμολόγησης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’:   Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’:   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’:   Υπόδειγμα σύμβασης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’:   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

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 
ενδιαφερόμενοι 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 ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την τυχόν  
μη έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως στην Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ Ή 

ηλεκτρονικά με mail στο promithies@kethea.gr ,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας το αργότερο 4 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

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. 
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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, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

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 
συνοδεύονται 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 
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 
κατατεθούν 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 Δικηγόρων, 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 
επικυρωμένο 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 μπορούν 
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 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα 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. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες 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 περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και 
της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική 
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος 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. 

                                                           
1 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
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Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον..   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

Δεν απαιτείται  

2.2.3 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: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

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 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα 
των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 
στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139),  

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), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

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. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

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

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  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  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει 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 στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  
 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί 
αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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 μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται 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 της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 
γεγονός. 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας 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. 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει 
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ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει 
ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς 
και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση 
με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 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 απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 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 
εγκατάστασής 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 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών 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.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.   
 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Δεν απαιτείται. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
Δεν απαιτείται. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Δεν απαιτούνται. 
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2.2.8  Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της 
σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.  

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν 

να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Δ’, το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος Δ.  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
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λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 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 
αρμοδίως 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 ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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 εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

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, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

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. 
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Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. 
και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 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 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες 
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 
άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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 
προκύπτει 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, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 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. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii)Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην 
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

ιv)Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
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i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό 
διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού 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 
πιστοποιείται 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 ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού 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 ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης 
γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ απόδειξη χρηματοοικονομικής επάρκειας.  

Β.4. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6. 

Β.5. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 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,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
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Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) 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 στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, 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 
σχετικές 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.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

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 
πιστοποιητικό, 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 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται 
επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. 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 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
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 Β.9. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

 

Β.11. 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. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής επί του συνόλου της προμήθειας των ειδών αθροιστικά ανά ομάδα. 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα  Α και Β 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 
εξουσιοδοτημένο. 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 εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο 
στο Πρωτόκολλο των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24 στην Αθήνα, το αργότερο 
μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα λήξης) της ημερομηνίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού, οπότε θα γίνει και η 
αποσφράγισή τους από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, παρουσία των συμμετεχόντων. 
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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 
ανωτέρας 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 
δεκτοί 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 αποστέλλονται 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 εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά  

του ………………. 

για την Προμήθεια: «………………… »  

με αναθέτουσα αρχή ……….  

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

 

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  η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
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Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία  
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

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 
αναθέτουσα 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 
οικονομικούς 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 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, 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 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 
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Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

 

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 «Πίνακας Συμμόρφωσης» του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, θα πρέπει δε να 
έχει την κάτωθι δομή, να είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

Ειδικότερα με ποινή αποκλεισμού οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν  

 Πίνακα με Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων , την εμπορική 
επωνυμία των υλικών που καταθέτουν, καθώς και την παρασκευάστρια εταιρεία. 

  το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν . 

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. 

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 
οποιασδήποτε τιμής. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

1. Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν εντός του φακέλου την Οικονομική Προσφορά του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συμπληρωμένη, με σφραγίδα του οικονομικού 
φορέα και υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου για κάθε ομάδα ξεχωριστά  

2. Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου θα είναι σε ευρώ και δεν 
υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και θα 
δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι τη λήξη της Σύμβασης. Η τιμή μονάδας αναγράφεται στην Οικονομική 
Προσφορά αριθμητικά. 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 
φύσεως φόροι (φόρος εισοδήματος, άρθρο 64 Ν. 4172/2013, ΦΠΑ 24%), κρατήσεις υπέρ τρίτων, κράτηση 
ύψους 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, 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 
δικαίωμα 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 ανά ομάδα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του 
είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 
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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 
φορέων. 

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 12 μηνών 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της 
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα 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 φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρατείνουν 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 να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 
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από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 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. 

 στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

(ζ)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Το  όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή 
Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά 
το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», τη Δευτέρα, 26/7/2021 και ώρα 11:00 π.μ.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την  αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των 
αρμόδιων  οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες 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 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες 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. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι 
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία 
στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, εγγράφως , να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής 
ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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.   
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Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, , τον 
πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να 
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 
3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, 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 παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 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 πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

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 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα 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 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το ΕΕΕΣ, 
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα 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 από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού,  μπορεί 
να  κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1.3  σε ποσοστό και ως 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας, και 
ανάλογα την προσφερόμενη τιμή στα υλικά και ποσοστό μέχρι 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.  
 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου. Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι 
προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 
ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.  

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης  ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης 
αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 
372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 
έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην 
οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 
104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 
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και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην 
περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Ενστάσεις  

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της 
διακήρυξης 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 άρθρου 127 παρ.1 του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η 
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης 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 
παρούσας.  

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 
ένστασης. 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 δημόσιο 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.  
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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 Διαδικασίας 

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 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, 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, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
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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. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

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 
Παράρτημα 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, με χρόνο ισχύος 
τουλάχιστον τέσσερις (4) επιπλέον μήνες από τον αναφερόμενο συμβατικό χρόνο . 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, 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 καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 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 επιστροφή των ως 
άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Ειδικότερα όσον αφορά την εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης: 

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 και καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, σύμφω να με τα 
οριζόμενα 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 
τυχόν 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 
διακήρυξης 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 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 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΄ σύμφωνα με το άρθρο 378 του Ν.4412/20216. 
 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

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, 
υποχρεούται 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 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα 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 2.2.9.2 της 
παρούσας, 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.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει 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 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω ειδών στον καθορισμένο συμβατικό 
χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως 
και τρείς (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει 
υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ 
των ως άνω ειδών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Καμία αναθεώρηση τιμών δεν 
προβλέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης.  
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Επίσης, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  εάν συμφωνήσουν 
εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της 
παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά 
σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει 
(ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην 
αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται 
ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 Δικαίωμα 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 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 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης 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 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος 
θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την παραλαβή των παραδοθέντων υλικών (τμηματική  
παράδοση).  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών 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 ο Ανάδοχος θα εκδίδει ξεχωριστά τιμολόγια που θα αποστέλλει σε κάθε Θεραπευτικό 
Πρόγραμμα / Μονάδα του ΚΕΘΕΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - Διευθύνσεις Αποστολής), ύψους ανάλογου με το 
προσφερόμενο είδος, τα οποία θα παραδίδει στα αντίστοιχα Προγράμματα  του ΚΕΘΕΑ. Η πληρωμή των 
τιμολογίων  θα γίνεται με τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό που θα δηλώσει ο Ανάδοχος.  
 
Ο Ανάδοχος θα καταθέσει αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την εξόφληση 
(ευκρινές φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο), το οποίο να ισχύει κατά το χρόνο της πληρωμής. 

Τα τιμολόγια θα εξοφληθούν με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης του δικαιούχου εντός τριάντα (30) 
ημερών από την οριστική παραλαβή των ειδών της Προμήθειας και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού 
παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής. 

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 αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

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

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 Ν.4412/2016) όπως ισχύει. 

 
δ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας άρθρο 3, Ν.3580/2007 η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
Σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή. 

 
ε)  Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 
 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
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γ)εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
203 του ν. 4412/20162 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση 
της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 
μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή 
από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή  1,01 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που 
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την 
είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές 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 - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(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 εκτελεί 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 επιβαλλόμενες κυρώσεις. 
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 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 διοικητικής 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 ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική 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 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

Οι παραδόσεις θα γίνονται άπαξ ή τμηματικά (ανά δίμηνο ή ανά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) μετά 
την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν παραγγελιών που θα καταρτίζονται από τα Θεραπευτικά 
Προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, σε κτίρια (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της Διακήρυξης) και ώρες 
που θα υποδεικνύονται εγγράφως στον ανάδοχο με έντυπο παραγγελίας από τους αρμόδιους 
υπαλλήλους του ΚΕΘΕΑ. Συγκεκριμένα, οι παραγγελίες των Θεραπευτικών Προγραμμάτων θα 
διαβιβάζονται στον προμηθευτή εγγράφως με email, με δελτίο παραγγελίας και τα έξοδα αποστολής 
θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά που παραγγέλλονται εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών, από την ημερομηνία λήψης της παραγγελίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην συγγραφή 
των υποχρεώσεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’. Οι παραγγελίες θα αποστέλλονται σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ανάγκες των κατά τόπους μονάδων.   

 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών 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. 
 
 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

 
  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την Επιτροπή 
Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της Σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Δ της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ειδικότερα: 

1. Προϋπόθεση για την παραλαβή του υπό προμήθεια ειδών είναι η διαπίστωση της καλής του 
κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές 
της παρούσας και τους όρους της σύμβασης. 

2. Ο Ανάδοχος πρέπει κατά την παράδοση της προμήθειας να επιδείξει την ύπαρξη και συμφωνία των 
όσων αναφέρονται στην τεχνική του προσφορά. 

3. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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4. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι 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 παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν να καλυφθούν οι σχετικές 
ανάγκες. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει εντός 5 ημερών από την 
παράδοση, πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις-απόρριψης  
των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση  κατ’ 
έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην 
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της  κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της  κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των σχετικά με την προμήθεια υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους, από το Παράρτημα Δ της παρούσας (σχέδιο σύμβασης) 
καθοριζόμενους χρόνους. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 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. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 
Η παραπάνω 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. Η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
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6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 
 
 

O Πρόεδρος Δ.Σ ΚΕΘΕΑ 
 

α/α 

(απόφαση 21ης Συνεδρίασης 

ΔΣ/22.7.2020, ΑΔΑ: 6Ψ46ΟΡ9Υ-ΖΤΡ) 

Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 

Φωτεινή Λεομπίλλα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ –ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ 
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. 
                   
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά και επί ποινή αποκλεισμού: 
 

Πίνακα με Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων, την εμπορική επωνυμία των 
υλικών που καταθέτουν, καθώς και την παρασκευάστρια εταιρεία. 

 
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με την περιγραφή τους, αναγνωρισμένης μάρκας και θα 
καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές. Η παραγωγή, σύνθεση και σήμανσή τους, θα είναι 
σύμφωνη με τους Νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώληση αυτού να 
επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φέρουν σήμανση 
CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 
 
Να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές. 
 

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφές 

1 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΤΥΠΟΥ BLUE TACK Εύπλαστη και με καλές κολλητικές ιδιότητες 

2 FLIP CHART PAD  65X98 - 50 φύλλων - 70 γρ. 

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ FLIP CHART 
Για χαρτί 65Χ98 

Τρίποδο με ροδάκια που κλειδώνουν 

4 
SET ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ  

20-25 ml 
(τύπου ΜΠΛΑΝΚΟ)  

5 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  Τριπλότυπο αυτογραφικό  50x3 φύλλα 

6 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ με ΦΠΑ  Τριπλότυπο  αυτογραφικό 50x3 φύλλα 

7 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  Τριπλότυπο αυτογραφικό  10χ19cm 50x3 φύλλων 

8 
ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ  

Με μυτερή άκρη για εύκολη χρήση 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

9 
ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ   

76Χ76mm περίπου, 100 ΦΥΛΛΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  (τύπου post-it)  

10 

ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ  38x51mm περίπου, 

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  100 ΦΥΛΛΛΑ 

(τύπου post-it) Συσκευασία 12 τεμαχίων 

11 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4   99,1Χ34 περίπου, σε πακέτα των  100 ΦΥΛΛΩΝ 

12 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ  
Μεταλλική με ρυθμιζόμενους κατ’ ύψος δακτυλίους για 
οποιονδήποτε ημεροδείκτη 

13 
ΒΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ-
ΣΕΛΟΤΕΙΠ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

Με στιβαρή αντιολισθητική βάση και μεταλλική λεπίδα 

14 Βιβλίο αδειών προσωπικού   10x2 φύλλων 20,5ΠΧ28,5Υ περίπου 

15 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  25χ35cm περίπου,      100 φύλλων με χοντρό εξώφυλλο 

16 ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ   ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ τεμάχιο 

17 Γραμμάτια Είσπραξης Νο 313   
Τριπλότυπο  

αυτογραφικό  50x3 φύλλα 
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18 
ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΟΦΤΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ  

Με ετικέτα και οπή για εύκολη αφαίρεση Α4 27*31εκ. με 
11,5 εκ. ΡΑΧΗ 

19 ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΟΦΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ   Α4 ενισχυμένες  12 εκ. ράχη 

20 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Νο 260  
Τριπλότυπο  

αυτογραφικό  50x3 φύλλα 

21 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Α4   
Τριπλότυπο  

  

22 ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΥΤΗ Ανθεκτική κατασκευή και ακρίβεια 

23 
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ  

20ml 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ  

24 
ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ / ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ  Μεταλλικό, 20  

2 ΟΠΩΝ  ΜΙΚΡΟ ΦΥΛΛΩΝ με οδηγό διάτρησης 

25 
ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ / ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2  

Μεταλλικό με οδηγό ως 60 ΦΥΛΛΑ και δοχείο χαρτιού 
ΟΠΩΝ ΜΕΓΑΛΟ  

26 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ / ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4 ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΛΑΙ 
(100 ΤΕΜ) 

27 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ / ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ   ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ  

ΤΥΠΟΥ Π  ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ  

  (100ΤΕΜ) 0,06mm περίπου 

28 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ Α4 1-31 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ Α4 

Ανθεκτική κατασκευή 

29 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ  ΕΓΧΡΩΜΑ  

Ανθεκτική κατασκευή 
ΧΑΡΤΙΝΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ για Α4 

30 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣ
ΤΙΚΑ Α4 

Ανθεκτική κατασκευή 

31 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 12 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣ
ΤΙΚΑ Α4 

Ανθεκτική κατασκευή 

32 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 5  

Ανθεκτική κατασκευή 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 

33 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ  

Ανθεκτική κατασκευή 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 

34 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΤΥΠΟΥ  ΠΛΑΤΟΣ 5mm και τουλάχιστον  6  

ΒLΑΝCO ROLLER)  ΜΕΤΡΩΝ 

35 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΟΝΟ  20 ΓΡ.  

36 ΔΙΦΥΛΛΟ "L"  Ενισχυμένο, συσκευασία 10 τεμ, μπλε χρώμα 

37 ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ   Συσκευασία 25τεμ. 

38 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Νο 311   
Τριπλότυπο  

αυτογραφικό 

39 ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
2πλοτυπο αυτογραφικό αριθμημένο  92 φύλλων 
περίπου 

40 
ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ  

150MICRON ΣΥΣΚ.100 τεμ. 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ  

41 
ΕΤΙΚΕΤΤΑ  ΘΕΡΜΙΚΗ ΗΛ/ΚΟΥ  

(Φ25Χ1000 ετικ. ανά ρολό), 40Χ20ΧΙΛ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  

42 ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Λευκές 22*38mm 40 φύλλων 

43 ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Λευκές 70X36mm 100 φύλλα ανά πακέτο 

44 ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ  
Λευκές Α4 (96,5 Χ 42,3 mm περίπου) 1200 
ετικέτες/πακέτο 

45 ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 105Χ148mm περίπου (συσκ. 100 φύλλων) 

46 ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 38,1Χ21,2 περίπου (συσκ. 100 φύλλων) 

47 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  210Χ148MM περίπου (συσκ. 100 φύλλων) 
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48 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  210Χ297MM περίπου (συσκ. 100 φύλλων) 

49 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 70Χ29,7 MM περίπου (συσκ. 100 φύλλων) 

50 ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
70Χ37mm περίπου, συσκ.100  

ΦΥΛΛΩΝ 

51 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΒΑΣΗ  

Ανθεκτική κατασκευή 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

52 ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ  6 mm Α4 ΣΥΣΚ 20 τμχ. 

53 ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ  8mm Α4 ΣΥΣΚ. 20 τμχ. 

54 ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Α4  ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙ  ΣΥΣΚ. 100 τμχ. 

55 
ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Α4 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ  ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΟ 
ΠΑΝΩ  

0,06mm ΣΥΣΚ 100 τμχ. 

56 
ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Α4 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙ  

ΣΥΣΚ. 100 τμχ 

57 
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΑΚΡΗ 

25mm συσκευασία 72 τμχ. περίπου, κατάλληλο για 
γραφή και στις δύο πλευρές 

58 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΦΕΛΛΟΥ   
Με πλαστικό στρογγυλό κεφάλι, συσκ. τουλάχιστον 
30 τμχ 

59 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ   Ανοξείδωτες, κουτάκι  100 τμχ περίπου 

60 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΡΙΓΕ Α4 50φύλλων 

61 ΚΛΑΣΕΡ 4/32   Με μεταλλικό κρίκο ράχης, μεταλλικές γωνίες  

62 ΚΛΑΣΕΡ 8/32   Με μεταλλικό κρίκο ράχης, μεταλλικές γωνίες  

63 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 32mm   Συσκευασία 10-12 τμχ. 

64 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 19mm   Συσκευασία 10-12 τμχ. 

65 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 24mm  Συσκευασία 10τμχ. 

66 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 51mm   Συσκευασία 10 τμχ. 

67 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 42ΜΜ   Συσκευασία 10 τμχ 

68 ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΚ  20 γρ. περίπου με εύκολο άπλωμα 

69 
ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ  

Σωληνάριο 20ml 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

70 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  21Χ30 εκ. περίπου, συσκ. 400 τεμ. 

71 ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ  Ανθεκτικό 18ΜΜ 

72 
ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 
25x35x5cm 

Ανθεκτικό πεπιεσμένο χαρτόνι Fiber 

73 
ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ BOX ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ  

Ανθεκτικό πεπιεσμένο χαρτόνι Fiber 
ΛΑΣΤΙΧΟ  25χ35χ12cm 

74 
ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ BOX ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ  

Ανθεκτικό πεπιεσμένο χαρτόνι Fiber 
ΛΑΣΤΙΧΟ 25χ35χ8cm 

75 
ΚΥΒΟΣ ΛΕΥΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 

Πακέτο 500 φύλλων 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 90χ90mm  

76 ΚΥΒΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
Για χαρτάκια σημειώσεων  

90χ90mm 

77 ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΙΔΙΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ) Συσκευασία 10 τεμαχίων 

78 ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΠΤΑ   Συσκευασία  200γρ 

79 ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΟΝΤΡΑ  Συσκευασία 500 γρ. 

80 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ  Συσκ. 24 τμχ. 

81 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΛΕΠΤΟΙ  Συσκ. 12 τμχ. 

82 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ   1,5-3 mm διάφορα χρώματα 

83 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ    (ΤΥΠΟΥ STABILO)  

3-5 mm μελάνι με βάση το νερό 

84 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ   Στρογγυλή μύτη 1-3mm 

85 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΓΙΑ CD  Μύτη στρογγυλή  0.4- 1 mm 

86 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ  Μπλε 24-30  ml 

87 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 1mm Ανθεκτική κατασκευή 
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88 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,5ΜΜ Ανθεκτική κατασκευή 

89 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7ΜΜ Ανθεκτική κατασκευή 

90 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 2ΜΜ  2Β 

91 
ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ  

Ανθεκτική κατασκευή 
ΜΥΤΗΣ ΗΒ ΜΕ ΓΟΜΑ 

92 
ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ  

Ανθεκτική κατασκευή 
ΜΥΤΗΣ ΗΒ ΧΩΡΙΣ ΓΟΜΑ 

93 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ  Εξάγωνη πλαστική 

94 ΜΠΛΟΚ ΟΡΘΙΟ Α5  Σπιράλ 80 φύλλων 

95 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4  Ριγέ 50 φύλλων 

96 ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ 0,5ΜΜ ΗΒ (συσκευασία 12 τμχ) 

97 ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ 1ΜΜ  Συσκευασία 12 τμχ. 

98 ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,7ΜΜ  Συσκευασία 12 τμχ. 

99 ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 2ΜΜ  Συσκευασία 6 τμχ. 

100 ΝΤΟΣΙΕ  με 2 κρίκους, 2/32  Με ετικέτα στη ράχη. 

101 ΝΤΟΣΙΕ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ Α4  Με 12 θήκες 

102 ΝΤΟΣΙΕ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΣΠΑΝ Α4   
Με εσωτερικά αυτιά και λάστιχο 25 Χ35   

πλαστικοποιημένο χαρτόνι 

103 
ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ  

Με έλασμα και συρταρωτή ετικέτα (συσκευασία 5τμχ.) 

104 
ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ (μανίλα) ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ 
ΦΥΛΛΑ Α4 

Ανθεκτική κατασκευή 

105 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ  Συσκ. 24 τμχ. 

106 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Ανθεκτική κατασκευή 

107 ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ   Χάρτινο 250 γρ. (Συσκ. 100 τμχ) 

108 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΛΟΥ 60 x90 εκ. Ανθεκτική κατασκευή 

109 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΛΟΥ 60x40 εκ Ανθεκτική κατασκευή 

110 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Α4 ΜΕ ΠΙΑΣΤΡΑ (ΚΛΙΠ) 
ΣΤΑΝΤΑΚΙΑ 

Ανθεκτική κατασκευή 

111 ΠΙΝΕΖΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  Συσκευασία 60-100 τμχ. 

112 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΣΠΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  19 mm Χ 33 m 

113 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΕΣ  15mm X 33m περίπου 

114 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Α6 ΡΙΓΕ Σκληρό εξώφυλλο και λάστιχο. Τουλάχιστον 80 φύλλα. 

115 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΤΡΑΔΙΟ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ  17Χ25 εκ. 

116 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 8ΜΜ  Συσκευασία 25 τμχ 

117 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 16ΜΜ   Συσκευασία 50 τμχ. 

118 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 22ΜΜ  Συσκευασία 50 τμχ. 

119 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 25ΜΜ  Συσκευασία 50 τμχ. 

120 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 38 ΜΜ  Συσκευασία 10 τμχ. 

121 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 45ΜΜ  Συσκευασία 10 τμχ. 

122 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΤΥΠΟΥ BIC 0,7-1 mm με καπάκι ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚ./ΜΑΥΡΟ 

123 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PILOT GEL  Χρώματος μπλε (0,7-1mm) 

124 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ 28mm 100 τμχ. 

125 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 3  Κουτί 100 τμχ. ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 

126 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 4  Κουτί 100 τμχ. ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 

127 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5  Κουτί 100 τμχ. ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 

128 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 7  Κουτί 50 τμχ. ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 

129 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ   Βαρέως τύπου από συμπαγές μέταλλο 12-25 φύλλα 

130 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟ Νο 64  12 φύλλων 

131 ΣΥΡΜΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 24/6  1000 τεμ. 

132 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 10  1000 τεμ. 

133 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 64  2000 τεμ. 

134 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕΓΑΛΟ   Έως 130 φύλλα  μεταλλικής κατασκευής 

135 ΣΠΟΓΓΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Με μαγνήτη 
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136 ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΗΣ  Μεταλλικός 10 θέσεων 

137 
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ   Χαμηλού θορύβου 48-50mm από 50μ και άνω, να μην 

σπάει εύκολα ΔΙΑΦΑΝΗΣ  

138 
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ   Χαμηλού θορύβου 48-50mm από 50μ. και άνω, να μην 

σπάει εύκολα ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑ  

139 
ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ   

Σχεδιασμένο να διατηρεί την κατάλληλη υγρασία 
ΜΙΚΡΟ Νο 3 ΜΠΛΕ 

140 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΠΛΕ  Ριγέ 50 ΦΥΛΛΩΝ με πλαστικό εξώφυλλο Α5 

141 ΤΕΤΡΑΔΙΟ (1) ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ Α4 60-80 Φύλλων 

142 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 
λευκοί 11Χ23 εκ. 

Συσκευασία 25 τμχ. 

143 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  

Ανθεκτική αυτοκόλλητη σακούλα Συσκευασία 25 τμχ. 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ λευκοί 16Χ23 εκατ.  

144 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ   Ανθεκτική αυτοκόλλητη σακούλα/ Συσκευασία 25 τμχ. 

λευκοί 19Χ26 εκ. 

145 
ΦΑΚΕΛΟΙ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 25 Χ35 εκ.   

Ανθεκτική αυτοκόλλητη σακούλα/ Συσκευασία 25 τμχ. 

146 

ΦΑΚΕΛΟΙ - ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤOI  

Ανθεκτική αυτοκόλλητη σακούλα 80-110γρ./ 

30 Χ40   Συσκευασία 25 τμχ. 

147 
ΦΑΚΕΛΟ - ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  Ανθεκτική αυτοκόλλητη σακούλα 80-110γρ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΛΕΥΚΟΙ Α4  Συσκευασία 25 τμχ. 

148 
ΦΑΚΕΛΟΙ -ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ  ΜΕ  Ανθεκτική αυτοκόλλητη σακούλα 

ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 11Χ16,5 Συσκευασία 10 τεμ. 

149 
ΦΑΚΕΛΟΙ-ΣΑΚΟΥΛΑ  ΜΕ  Ανθεκτική αυτοκόλλητη σακούλα 

ΦΥΣΑΛΛΙΔΕΣ 15Χ21,5 Συσκευασία 10 τεμ. 

150 
ΦΑΚΕΛΟΙ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ  Ανθεκτική αυτοκόλλητη σακούλα 

ΦΥΣΑΛΛΙΔΕΣ 30Χ44 Συσκευασία 10 τεμ. 

151 
ΦΑΚΕΛΟΙ AYTOKOΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΦΥΣΣΑΛΙΔΕΣ για 
CD 18 Χ 16,5 

Συσκευασία 10 τμχ. 

152 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ Α4  Με χωρητικότητα έως 30 φύλλα 

153 ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 
Ανθεκτική κατασκευή - Να έχει τις σχετικές ενδείξεις για 
δικογραφία 

154 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ  
22Χ33εκ.  

Ανθεκτική αυτοκόλλητη σακούλα 80-110 γρ. 

Συσκευασία 10 τεμ. 

155 
ΦΑΚΕΛΟΣ - ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ 
ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ   26Χ36 εκ. 

Ανθεκτική αυτοκόλλητη σακούλα 

Συσκευασία 10 τεμ. 

156 
ΦΑΚΕΛΟΣ - ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ   35Χ 47 
εκ.  

Ανθεκτική αυτοκόλλητη σακούλα 

Συσκευασία 10 τεμ. 

157 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ Α4 ΜΕ ΑΥΤΙΑ  Διάφορα χρώματα 

158 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΦΕ 250x353 mm 
(Α4+) - ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΦΕ  

Συσκευασία 25 τεμ. 

159 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 35 Χ 44  Συσκευασία 10 τεμ. 

160 ΦΥΛΛΑΔΑ ΡΙΓΕ Νο 503 Πακέτο 100 Φύλλων 

161 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 10Χ15CM  Ημιγυαλιστερό σε πακέτα των 50 τουλάχιστον 200γρ. 

162 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 Ημιγυαλιστερό σε πακέτα των 50 τμχ./ 250γρ 

163 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30CM Ανθεκτική κατασκευή 

164 ΧΑΡΤΙ ΠΛΟΤΕΡ 914 ΜΜ *50Μ  
80ΓΡ Φ50mm για ασπρόμαυρες & έγχρωμες 
εκτυπώσεις, ΜΑΤ 

165 ΨΑΛΙΔΙ  Ανοξείδωτο ατσάλι- χρήση γραφείου 18 εκ. 
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166 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 38Χ50 

167 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 20 ΘΕΜΑΤΩΝ Α5 Ανθεκτική κατασκευή 

168 ΧΑΡΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 30 cm Ανθεκτική κατασκευή 

169 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 100 φύλλων 

170 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ Α5 Με χωρητικότητα έως 30 φύλλα 

171 ΤΕΤΡΑΔΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ  Α4 80-100 ΦΥΛΛΩΝ 
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2. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
 

ΟΜΑΔΑ Α'  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
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1 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΤΥΠΟΥ BLUE TACK 15 102 11     6 84 11 6 10 2 247 0,52 129,48 160,55 

2 FLIP CHART PAD (65X98) -  50 ΦΥΛΛΩΝ 70 ΓΡ. 30   1 2 30 12 0 4 3     82 5,65 462,90 574,00 

3 SET ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ ΜΠΛΑΝΚΟ) 20-25 ML 10 16 14   20 26 10 32 72 15 5 220 0,65 141,94 176,00 

4 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ  50X3 ΦΥΛΛΑ   2 0     2 25 0       29 1,61 46,77 58,00 

5 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ  50X3 ΦΥΛΛΑ     0     0 0 0 1     1 1,61 1,61 2,00 

6 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 10Χ19CM 50X3 ΦΥΛΛΩΝ     0     0 25 0       25 1,61 40,32 50,00 

7 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 15   3   0 1 5 8 10 2 2 46 1,13 51,94 64,40 

8 
ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΤΥΠΟΥ POST-IT) 
ΠΕΡΙΠΟΥ 76Χ76MM 100 ΦΥΛ  

100 172 81   200 25 117 82 112     889 0,32 286,77 355,60 

9 
ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΤΥΠΟΥ POST-
IT) ΠΕΡΙΠΟΥ 38X51MM 100ΦΥΛ ΣΥΣΚ 12ΤΕΜ 

50 103 34   0 28 83 39 14     351 1,61 566,13 702,00 

10 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 99,1 Χ 
34 ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ 

10 11 4   40 1 54 1 6 3 2 132 7,26 958,06 1.188,00 

11 
ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤ ΥΨΟΣ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ 

  2 0     0 0 0       2 2,42 4,84 6,00 

12 
ΒΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ-ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΤΙΒΑΡΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ 

1 2 5   6 0 2 5 5 3 1 30 1,37 41,13 51,00 

13 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ  10                     10 8,06 80,65 100,00 

14 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 25Χ35CM   15 8   10 0 0 5 8 5 2 53 5,65 299,19 371,00 

15 ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 36 31   30 23 50 41 60 10 5 311 0,28 87,78 108,85 

16 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΟ 313 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ  50X3 ΦΥΛΛΑ 3 2 0     0 0 4 1     10 2,90 29,03 36,00 

17 
ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΟΦΤΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ Α4 27*31ΕΚ. ΜΕ 11,5 ΕΚ. ΡΑΧΗ 

    19 20   2 5 0 2 5   53 2,58 136,77 169,60 

18 ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΟΦΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4  12 ΕΚ ΡΑΧΗ 30   4     2 5 8   5   54 0,93 50,08 62,10 

19 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΟ 260 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ  50X3 ΦΥΛΛΑ 2   5     0 0 0 1     8 4,03 32,26 40,00 

20 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Α4 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 50X3 ΦΥΛΛΑ   36 11   40 12 0 0 3   2 104 3,79 394,19 488,80 

21 ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΥΤΗ   2 6   0 0 2 0   1   11 1,45 15,97 19,80 

22 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 20ML   5   0     0 0 5 1   3 14 0,32 4,52 5,60 

23 
ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ / ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΟΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟ 20 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 
ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 

2   5   0 0 2 2 6 1 2 20 2,42 48,39 60,00 
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24 
ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ / ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΟΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΩΣ 60 ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ 
ΧΑΡΤΙΟΥ 

6   0   0 2 1 0 2 1   12 12,10 145,16 180,00 

25 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ / ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4 ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΛΑΙ 
ΤΥΠΟΥ Γ (100 ΤΕΜ) 

20 8 7   0 6 74 3 29 5   152 4,03 612,90 760,00 

26 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ / ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4 ΜΕ 
ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ ΤΥΠΟΥ Π (100ΤΕΜ) 0,06MM ΠΕΡΙΠΟΥ 

100 6 37   10 10 87 57 130 10 1 448 3,63 1.625,81 2.016,00 

27 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ  ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Α4 2 20 1   20 0 2 11       56 0,60 33,87 42,00 

28 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4   15 3 3 20 7 0 7 5     60 0,60 36,29 45,00 

29 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 12 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 12 15 1     5 5 10 4 10   62 0,81 50,00 62,00 

30 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4   15 2 3 0 0 2 5       27 0,40 10,89 13,50 

31 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΒLΑΝCO ROLLER) ΠΛΑΤΟΣ 5ΜΜ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  6 ΜΕΤΡΩΝ 

60 213 32 50 100 105 129 56 79 15 10 849 0,56 479,27 594,30 

32 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΟΝΟ 20 ΓΡ     3     0 12 12 15     42 0,40 16,94 21,00 

33 ΔΙΦΥΛΛΟ "L" ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ 5   3 100 0 0 0 5       113 0,65 72,90 90,40 

34 ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25ΤΕΜ 2   2     0 0 0       4 1,05 4,19 5,20 

35 ΈΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΟ 311 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ   5 2 0     0 0 2 1     10 2,10 20,97 26,00 

36 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 150MICRON ΣΥΣΚ.100 ΤΕΜ 2 8 1   0 4 0 0   10   25 4,03 100,81 125,00 

37 ΕΤΙΚΕΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΗΛ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (Φ25Χ1000 ΕΤΙΚ ΑΝΑ ΡΟΛΌ) 40Χ20ΧΙΛ 5   0     0 0 0       5 2,42 12,10 15,00 

38 ΕΤΙΚΕΤΕΣ 22*38MM (40 ΦΥΛΛΩΝ)     0   0 0 80 2       82 1,21 99,19 123,00 

39 ΕΤΙΚΕΤΕΣ 70X36MM 100 ΦΥΛΛΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ     1   0 0 50 1       52 7,26 377,42 468,00 

40 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Α4 (96,5 Χ 42,3MM ΠΕΡΙΠΟΥ) 1200 
ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ/ΠΑΚΕΤΟ 

5   1   0 0 0 1 2 1   10 7,26 72,58 90,00 

41 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  38,1Χ21,2 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ     1   40 0 0 1       42 7,26 304,84 378,00 

42 ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 70Χ37MM ΠΕΡΙΠΟΥ (100 ΦΥΛΛΩΝ)  1 2 0     0 0 0       3 4,84 14,52 18,00 

43 ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 6 ΜΜ Α4 ΣΥΣΚ 20 ΤΕΜ       0     2 0 0       2 5,65 11,29 14,00 

44 ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 8ΜΜ Α4 ΣΥΣΚ. 20 ΤΕΜ     0     2 0 0       2 5,65 11,29 14,00 

45 ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Α4  ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙ (ΣΥΣΚ 100) 5 10 2   0 0 6 3   5   31 4,44 137,50 170,50 

46 ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Α4 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ  ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ 0,06MM (ΣΥΣΚ 100)    13 11   5 0 5 6 3 5   48 1,29 61,94 76,80 

47 ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Α4 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙ (ΣΥΣΚ 100)   10 0   4 0 1 2       17 6,05 102,82 127,50 

48 
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΝ ΑΚΡΗ 25MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
72 ΤΕΜ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ 

30   0   20 2 3 1 1     57 0,69 39,07 48,45 

49 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΦΕΛΛΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΚΙ ΣΥΚ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΤΕΜ 5 31 9   0 1 0 10 14 5   75 0,56 42,34 52,50 

50 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΟΥΤΑΚΙ  ΑΠΛΕΣ (100 ΤΜΧ ΠΕΡΙΠΟΥ)     0   0 0 0 1 5 2   8 0,48 3,87 4,80 

51 
ΚΛΑΣΕΡ 4/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΙΚΟ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΓΩΝΙΕΣ  

80   8   0 10 15 11 15 5   144 1,29 185,81 230,40 

52 
ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΙΚΟ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΓΩΝΙΕΣ  

200 12 23   10 21 80 25 82   5 458 1,29 590,97 732,80 

53 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΙΚΑ 32MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΕΩΣ 12 ΤΕΜ 10   0     2 0 5   2   19 0,69 13,02 16,15 

54 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 19MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΕΩΣ 12 ΤΕΜ 10   0   3 2 1 5       21 0,40 8,47 10,50 

55 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 24MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10ΤΕΜ 10   1     2 0 5       18 0,56 10,16 12,60 

56 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 51MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 10   1     0 0 5       16 1,61 25,81 32,00 
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57 ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΙΚΑ 42ΜΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ     1     0 0 5       6 1,09 6,53 8,10 

58 ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΚ 20 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΑΠΛΩΜΑ 10 17 10 3 5 18 107 20 47 10 3 250 0,52 131,05 162,50 

59 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΤΩΝ 20ML) 10 52 9   0 19 9 35 42 20 3 199 0,81 160,48 199,00 

60 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 21Χ30 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ. ΣΥΣΚ. 400 ΤΕΜ. 10   3   0 2 50 1 83 2   151 6,45 974,19 1.208,00 

61 ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 18ΜΜ 5 20 10 2 10 20 12 15 5 1   100 0,32 32,26 40,00 

62 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25X35X5CM ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ FIBER 20   11   0 3 0 0       34 1,98 67,18 83,30 

63 
ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΒΟΧ) ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ  25Χ35Χ12CM ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 
ΧΑΡΤΟΝΙ FIBER 

20   101   0 5 2 14 2 2   146 2,02 294,35 365,00 

64 
ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΒΟΧ) ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25Χ35Χ8CM ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 
ΧΑΡΤΟΝΙ FIBER 

20   85     0 0 5   2   112 1,61 180,65 224,00 

65 ΚΥΒΟΣ ΛΕΥΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 90Χ90MM ΠΑΚΕΤΟ 500 ΦΥΛΛΩΝ 10 12 24   O 15 64 32 18 5   180 0,60 108,87 135,00 

66 ΚΥΒΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 90Χ90MM 7   7   0 5 8 2       29 0,48 14,03 17,40 

67 ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΙΔΙΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ   2 3   0 0 0 2 1     8 0,48 3,87 4,80 

68 ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΠΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  200ΓΡ 1   1   0 0 4 4     1 11 1,98 21,73 26,95 

69 ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΟΝΤΡΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡΑΜ 1   1   0 0 3 2       7 4,60 32,18 39,90 

70 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ (ΣΥΣΚ 24ΤΜΧ ΧΟΝΤΡΟΙ) 4 10 11   14 7 50 12 5 10 2 125 3,63 453,63 562,50 

71 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΛΕΠΤΟΙ 12 ΧΡΩΜΑΤΩΝ 2 9 2   17 7 52 15 7 10 2 123 1,01 123,99 153,75 

72 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ  1,5-3 ΜΜ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 50 6 54 5 10 108 32 50 42 15 5 377 0,40 152,02 188,50 

73 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ  3-5 ΜΜ (ΤΥΠΟΥ STABILO) ΜΕΛΑΝΙ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ 

80 20 19 15   6 71 43 70 1   325 0,56 183,47 227,50 

74 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΣΤΡΟΓΓ ΜΥΤΗ 1-3ΜΜ 15 10 2   5 22 2 18 5 10 2 91 0,40 36,69 45,50 

75 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΓΙΑ CD (ΜΥΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 0.4- 1 MM) 10 10 3   0 0 1 13 2 5 2 46 0,97 44,52 55,20 

76 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΠΛΕ 24-30  ML     1   5 2 5 5 2     20 0,40 8,06 10,00 

77 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 1ΜΜ 7   0     0 0 5 4     16 1,85 29,68 36,80 

78 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,5ΜΜ 10   2   0 2 0 7 2     23 0,81 18,55 23,00 

79 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7ΜΜ 10 13 2     22 2 10       59 0,81 47,58 59,00 

80 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 2ΜΜ 2Β  5   0   0 0 0 0       5 0,81 4,03 5,00 

81 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΥΤΗΣ ΗΒ ΜΕ ΓΟΜΑ 150 15 30     30 60 90 126 50 10 561 0,16 90,48 112,20 

82 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΥΤΗΣ ΗΒ ΧΩΡΙΣ ΓΟΜΑ   5 76 20 30 0 61 50 10 10   262 0,08 21,13 26,20 

83 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 10   2 5 0 0 6 3       26 1,01 26,21 32,50 

84 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4  50 ΦΥΛΛΑ 200   15   0 41 13 70 80 200 2 621 0,52 325,52 403,65 

85 ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΗΒ 0,5ΜΜ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΤΜΧ) 10   0     1 0 14 5     30 0,40 12,10 15,00 

86 ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ 1ΜΜ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΤΜΧ) 10   0     0 0 2 2     14 0,40 5,65 7,00 

87 ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,7ΜΜ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΤΜΧ) 20 26 4   5 16 3 9       83 0,40 33,47 41,50 

88 ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 2ΜΜ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΜΧ) 6   0     0 0 0       6 1,09 6,53 8,10 

89 ΝΤΟΣΙΕ  ΜΕ 2 ΚΡΙΚΟΥΣ, 2/32 ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΤΗ ΡΑΧΗ     0 10   0 6 7 5 5   33 1,61 53,23 66,00 

90 
ΝΤΟΣΙΕ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΣΠΑΝ Α4 ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ  
25 Χ35  ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ 

20   82   800 60 427 70 7 5   1471 0,56 830,40 1.029,70 

91 ΝΤΟΣΙΕ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ Α4 ΜΕ 12 ΘΗΚΕΣ 10                     10 2,10 20,97 26,00 
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92 
ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ 
ΕΤΙΚΕΤΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ) 

20 40 50 5 0 0 2 8 4     129 0,60 78,02 96,75 

93 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ (ΜΑΝΙΛΑ) ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ Α4 50   0   0 5 0 0 10 10 10 85 0,36 30,85 38,25 

94 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ (ΣΥΣΚ 24ΤΜΧ)   2 8   10 2 103 13 9 10 2 159 1,94 307,74 381,60 

95 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 10 1 8   5 2 8 21 35 5 5 100 0,16 16,13 20,00 

96 ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΝΟ 250 ΓΡ ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ   8 0   0 3 0 0       11 6,05 66,53 82,50 

97 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΛΟΥ 60 X90 5 5 5     5 5 4 5 3 2 39 8,06 314,52 390,00 

98 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Α4 ΜΕ ΠΙΑΣΤΡΑ(ΚΛΙΠ) ΣΤΑΝΤΑΚΙΑ     40 15 40 0 53 9 7 3   167 1,29 215,48 267,20 

99 ΠΙΝΕΖΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ ΑΠΌ 60 ΈΩΣ 100 ΤΕΜ 5   1     0 2 1       9 0,69 6,17 7,65 

100 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΣΠΡΟ ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΟΥΧΟ 19 ΜΜ Χ33 ΜΜ 20 32 9   30 5 5 40 25 15   181 0,40 72,98 90,50 

101 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΕΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ  15MMX 33M) 20 2 16   20 7 7 30 26 15 1 144 0,24 34,84 43,20 

102 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΤΡΑΔΙΟ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ 17Χ25 10 70 34   40 32 60 50 26 10 2 334 1,29 430,97 534,40 

103 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 8ΜΜ 25 ΤΕΜ     0     1 0 0       1 0,69 0,69 0,85 

104 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 16ΜΜ  50 ΤΕΜ   5 0   0 1 0 0       6 3,23 19,35 24,00 

105 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 22ΜΜ (50 ΤΕΜ)   5 0     1 0 0       6 4,03 24,19 30,00 

106 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 25ΜΜ 50 ΤΕΜ      0     1 0 0       1 5,24 5,24 6,50 

107 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 38 ΜΜ 10 ΤΕΜ     0     3 0 0       3 1,90 5,69 7,05 

108 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 45ΜΜ 10 ΤΕΜ     0     3 0 0       3 2,10 6,29 7,80 

109 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (0,7-1ΜΜ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ  ΜΠΛΕ/ ΚΟΚΚ/ΜΑΥΡΟ ΤΥΠΟΥ BIC) 400 56 164 50   60 323 405 602 50 5 2115 0,12 255,85 317,25 

110 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PILOT GEL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ (0,7-1ΜΜ) 100 40 147 20 500 70 311 220 86 50 10 1554 1,37 2.130,48 2.641,80 

111 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 3 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 10 3 0   10 0 35 5 6     69 0,24 16,69 20,70 

112 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 4 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 10 13 4   2 2 32 10       73 0,24 17,66 21,90 

113 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 5 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 10 3 3     0 2 5       23 0,48 11,13 13,80 

114 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 7 (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 15 6 1   3 0 30 4       59 0,81 47,58 59,00 

115 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟ 12-25 ΦΥΛΛΑ 15 2 1   9 0 1 4 3     35 3,63 127,02 157,50 

116 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟ ΝΟ 64 12 ΦΥΛΛΩΝ 15 3 4   8 0 4 8 8 3   53 3,23 170,97 212,00 

117 ΣΥΡΜΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 24/6 1000 ΤΕΜ 10 5 20   1 7 77 3 10     133 0,20 26,81 33,25 

118 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 10 1000 ΤΕΜ 10 5 2   1 7 60 11       96 0,20 19,35 24,00 

119 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 64 2000 ΤΕΜ 10 11 13 10 20 7 50 11 25 10 4 171 0,24 41,37 51,30 

120 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΩΣ 130 ΦΥΛΛΑ   ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 1 0     1 0 0 1     4 12,90 51,61 64,00 

121 ΣΠΟΓΓΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ   1 1 5   8 30 3 7 3     58 1,13 65,48 81,20 

122 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  (ΔΙΑΦΑΝΗΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 48-50MM ΑΠΟ 50Μ ΚΑΙ ΑΝΩ 30 30 15   50 3 2 28 2 10   170 0,65 109,68 136,00 

123 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  (ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑ) ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 48-50MM ΑΠΟ 50Μ ΚΑΙ 
ΑΝΩ 

  30 12   0 0 4 25 1 10   82 0,65 52,90 65,60 

124 ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ  ΜΙΚΡΟ ΝΟ 3. ΜΠΛΕ     0     0 2 3       5 0,48 2,42 3,00 

125 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΠΛΕ ΡΙΓΕ 50ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Α5   22 10     0 0 71 25 20   148 0,65 95,48 118,40 

126 ΤΕΤΡΑΔΙΟ 1 ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ Α4 60-80 ΦΥΛΛΩΝ 100 22 28 5 0 25 4 20 30 20   254 1,01 256,05 317,50 

127 ΤΕΤΡΑΔΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ Α4 80-100 ΦΥΛΛΩΝ 10                     10 2,42 24,19 30,00 
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128 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 11Χ23 ΕΚ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΕΜ 2 2 8   45 3 4 14   5   83 0,44 36,81 45,65 

129 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 
16Χ23 ΕΚΑΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΕΜ 

5 2 5   10 8 4 4   5   43 0,81 34,68 43,00 

130 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 19Χ26 ΕΚ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΜΧ 

3 2 5   20 3 4 6       43 0,81 34,68 43,00 

131 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 25 Χ35 ΕΚ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΜΧ 

7 2 8   11 3 0 2       33 1,29 42,58 52,80 

132 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 30 Χ40  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 80-110ΓΡ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΜΧ 

  2 4   6 0 4 0       16 2,42 38,71 48,00 

133 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ  ΛΕΥΚΗ Α4 ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 80-110ΓΡ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΜΧ 

5 2 4   6 3 13 2       35 1,21 42,34 52,50 

134 ΦΑΚΕΛΟΙ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 11Χ16,5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 2   1   5 0 5 0       13 1,37 17,82 22,10 

135 ΦΑΚΕΛΟΙ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΦΥΣΑΛΛΙΔΕΣ 15Χ21,5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 7   0   8 0 1 0       16 1,37 21,94 27,20 

136 ΦΑΚΕΛΟΙ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΦΥΣΑΛΛΙΔΕΣ 30Χ44 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 25   1   8 3 0 4       41 4,03 165,32 205,00 

137 ΦΑΚΕΛΟΙ AYTOKOΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΦΥΣΣΑΛΙΔΕΣ ΓΙΑ CD 18 Χ 16,5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ     0   6 0 0 22       28 1,29 36,13 44,80 

138 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ Α4 ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 30 ΦΥΛΛΑ 40 30 7   35 2 0 83 11     208 0,32 67,10 83,20 

139 ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 50   20     0 0 10       80 0,28 22,58 28,00 

140 
ΦΑΚΕΛΟΣ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 26Χ36 ΕΚ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 
ΤΕΜ 

5   0     0 0 20       25 4,03 100,81 125,00 

141 
ΦΑΚΕΛΟΣ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 35Χ 47 ΕΚ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 
ΤΕΜ 

5   0     3 0 22       30 5,65 169,35 210,00 

142 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Α4 20                     20 0,28 5,65 7,00 

143 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Α5 10                     10 0,20 2,02 2,50 

144 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ,ΓΙΑ Α4,ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ        17     10 0 71 30 20 3 151 0,28 42,62 52,85 

145 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 250X353 (Α4+) ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΦΕ 25 ΤΕΜ 3   0     0 56 1       60 1,21 72,58 90,00 

146 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 35 Χ 44 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ     0     0 0 1       1 4,44 4,44 5,50 

147 ΦΥΛΛΑΔΑ ΡΙΓΕ ΝΟ 503-100ΦΥΛΛΩΝ     0     0 0 0 5     5 2,02 10,08 12,50 

148 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΗΜΙΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 10Χ15CM ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 50 ΤΟΥΛΑΧ.200ΓΡ     1      2 0 0       3 6,45 19,35 24,00 

149 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΗΜΙΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ Α4 ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ 250ΓΡ   40 1     3 0 1   1   46 4,44 204,03 253,00 

150 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30CM 10 13 8   3 0 4 14 3 5 1 61 0,16 9,84 12,20 

151 
ΧΑΡΤΙ ΠΛΟΤΕΡ 914 MM *50Μ 80ΓΡ Φ50MM ΓΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ & ΕΓΧΡΩΜΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΜΑΤ 

10   0 2   0 0 0       12 5,65 67,74 84,00 

152 ΨΑΛΙΔΙ ΑΝΟΞΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ-ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 18ΕΚΑΤ 30 28 5 2 10 5 37 26 6 2   151 0,56 85,24 105,70 

ΣΥΝΟΛΟ 20.313,87 25.189,20 
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ΟΜΑΔΑ Β': ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)    
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1 SET ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ ΜΠΛΑΝΚΟ) 20-25 ML 10 103 0   40 10 163 0,65 105,16 130,40    

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ FLIPCHART 3       2 0 5 161,29 806,45 1.000,00    

3 FLIP CHART PAD (65X98) -  50 ΦΥΛΛΩΝ 70 ΓΡ. 5         0 5 5,65 28,23 35,00    

4 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 10 8 5   5 0 28 1,13 31,61 39,20    

5 
ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΤΥΠΟΥ POST-IT) 
ΠΕΡΙΠΟΥ 76Χ76MM 100 ΦΥΛ  

400 205 50 10 100 100 865 0,32 279,03 346,00    

6 
ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΤΥΠΟΥ POST-
IT) ΠΕΡΙΠΟΥ 38X51MM 100 ΦΥΛΛΑ ΣΥΣΚ 12 ΤΜΧ 

20   10 1 40 50 121 1,61 195,16 242,00    

7 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4  99,1 Χ 34 ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ 20 19   3 5 10 57 7,26 413,71 513,00    

8 
ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤ'ΥΨΟΣ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ 

5 8       2 15 2,42 36,29 45,00    

9 
ΒΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ-ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΤΙΒΑΡΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ 

8 9 3   5 2 27 1,37 37,02 45,90    

10 ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  10X2 ΦΥΛΛΩΝ 20,5ΠΧ28,5Υ 5   0   5 2 12 5,65 67,74 84,00    

11 ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 80 136 10 4 5 10 245 0,28 69,15 85,75    

12 
ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΟΦΤΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ 
ΕΥΚΟΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ Α4 27*31ΕΚ. ΜΕ 11,5 ΕΚ. ΡΑΧΗ 

30 20 10   20 20 100 2,58 258,06 320,00    

13 ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΟΦΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4  12 ΕΚ ΡΑΧΗ 20 45       10 75 0,93 69,56 86,25    

14 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Α4 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 50X3 ΦΥΛΛΑ 30   0     5 35 3,79 132,66 164,50    

15 ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΥΤΗ 3 5       0 8 1,45 11,61 14,40    

16 
ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ / ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΟΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟ 20 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 
ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 

8 6 2   2 0 18 2,42 43,55 54,00    

17 
ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ / ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΟΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΩΣ 60 ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ 
ΔΟΧΕΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ 

1 6 2   5 0 14 12,10 169,35 210,00    

18 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ / ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4 ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΛΑΙ 
ΤΥΠΟΥ Γ (100 ΤΕΜ) 

30 23 1 10 70 10 144 4,03 580,65 720,00    

19 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ / ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ ΤΥΠΟΥ Π (100ΤΕΜ) 0,06MM ΠΕΡΙΠΟΥ 

30 43 10 10 200 50 343 3,63 1.244,76 1.543,50    

20 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ Α4 1-31 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ Α4 6 9 0   5 0 20 1,45 29,03 36,00    

21 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ  ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Α4 50 41     2 0 93 0,60 56,25 69,75    

22 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 4 39     2 0 45 0,60 27,22 33,75    

23 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 4 35     10 0 49 0,40 19,76 24,50    
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24 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 20 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α5     5       5 1,21 6,05 7,50    

25 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΒΛΑΝCO ROLLER) ΠΛΑΤΟΣ 5ΜΜ >= ΤΩΝ  6 ΜΕΤΡΩΝ) 200 116 30   20 30 396 0,56 223,55 277,20    

26 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΟΝΟ 20 ΓΡ 20 25 5   20 10 80 0,40 32,26 40,00    

27 ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25ΤΕΜ 30 50 8     5 93 1,05 97,50 120,90    

28 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2ΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟ  92 
ΦΥΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ  

15 1 20   20 5 61 5,08 309,92 384,30    

29 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 105Χ148MM ΠΕΡΙΠΟΥ (ΣΥΣΚ. 100 ΦΥΛΛΩΝ) 8 3 2     0 13 2,02 26,21 32,50    

30 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  210Χ148MM ΠΕΡΙΠΟΥ (ΣΥΣΚ. 100 ΦΥΛΛΩΝ) 10 23 2     0 35 1,37 47,98 59,50    

31 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 210Χ297MM ΠΕΡΙΠΟΥ (ΣΥΣΚ. 100 ΦΥΛΛΩΝ) 5 4 2     0 11 8,06 88,71 110,00    

32 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 70Χ29,7 MM ΠΕΡΙΠΟΥ (ΣΥΣΚ. 100 ΦΥΛΛΩΝ) 5 13 2   2 0 22 7,26 159,68 198,00    

33 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 5 15       0 20 0,81 16,13 20,00    

34 
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΝ ΑΚΡΗ 25MM 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 72 ΤΕΜ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ 

5 5     10 0 20 0,69 13,71 17,00    

35 
ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΦΕΛΛΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΚΙ ΣΥΚ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
30 ΤΕΜ 

6 8       0 14 0,56 7,90 9,80    

36 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΟΥΤΑΚΙ  ΑΠΛΕΣ (100 ΤΜΧ ΠΕΡΙΠΟΥ) 2         0 2 0,48 0,97 1,20    

37 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΡΙΓΕ Α4 50ΦΥΛΛΩΝ  15 132 1     20 168 0,65 108,39 134,40    

38 
ΚΛΑΣΕΡ 4/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΙΚΟ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΓΩΝΙΕΣ  

30 30       30 90 1,29 116,13 144,00    

39 
ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΙΚΟ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΓΩΝΙΕΣ  

200 80 200 8   30 518 1,29 668,39 828,80    

40 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΙΚΑ 32MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΕΩΣ 12 ΤΕΜ 4 2   2   5 13 0,69 8,91 11,05    

41 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 19MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΕΩΣ 12 ΤΕΜ 8 2   2   5 17 0,40 6,85 8,50    

42 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 24MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10ΤΕΜ 6 2       5 13 0,56 7,34 9,10    

43 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 51MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 4 2   2   5 13 1,61 20,97 26,00    

44 ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΙΚΑ 42ΜΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 4 2       5 11 1,09 11,98 14,85    

45 ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΚ 20 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΑΠΛΩΜΑ 30 38 2 2 5 10 87 0,52 45,60 56,55    

46 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΤΩΝ 20ML) 30 11 2   5 10 58 0,81 46,77 58,00    

47 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 21Χ30 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ. ΣΥΣΚ. 400 ΤΕΜ. 10 12     6 5 33 6,45 212,90 264,00    

48 ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 18ΜΜ 20 6 30     0 56 0,32 18,06 22,40    

49 
ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΒΟΧ) ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ  25Χ35Χ12CM ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 
ΧΑΡΤΟΝΙ FIBER 

20 8 20   10 5 63 2,02 127,02 157,50    

50 
ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΒΟΧ) ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25Χ35Χ8CM ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 
ΧΑΡΤΟΝΙ FIBER 

10 8 20   5 2 45 1,61 72,58 90,00    

51 ΚΥΒΟΣ ΛΕΥΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 90Χ90MM ΠΑΚΕΤΟ 500 ΦΥΛΛΩΝ 25 35 5 3 50 5 123 0,60 74,40 92,25    

52 ΚΥΒΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 90Χ90MM 10 7 3   5 5 30 0,48 14,52 18,00    

53 ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΙΔΙΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 10         0 10 0,48 4,84 6,00    

54 ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΠΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  200ΓΡ 0         0 0 1,98 0,00 0,00    

55 ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΟΝΤΡΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡΑΜ 0         0 0 4,60 0,00 0,00    

56 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ  1,5-3 ΜΜ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 30 163     20 10 223 0,40 89,92 111,50    
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57 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ  3-5 ΜΜ (ΤΥΠΟΥ STABILO) ΜΕΛΑΝΙ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ 

40 90 20   20 20 190 0,56 107,26 133,00    

58 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΠΛΕ ΕΚ70 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 15 34 50   20 3 122 0,36 44,27 54,90    

59 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΣΤΡΟΓΓ ΜΥΤΗ 1-3ΜΜ 40 21 30     3 94 0,40 37,90 47,00    

60 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΓΙΑ CD (ΜΥΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 0.4- 1 MM) 30 8       3 41 0,97 39,68 49,20    

61 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΠΛΕ 24-30  ML 6 12 2   10 3 33 0,40 13,31 16,50    

62 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,5ΜΜ 2 1       20 23 0,81 18,55 23,00    

63 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7ΜΜ 2     1 10 5 18 0,81 14,52 18,00    

64 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 2ΜΜ 2Β  3         5 8 0,81 6,45 8,00    

65 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΥΤΗΣ ΗΒ ΜΕ ΓΟΜΑ 110 175 50   20 10 365 0,16 58,87 73,00    

66 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΥΤΗΣ ΗΒ ΧΩΡΙΣ ΓΟΜΑ 50 50     20 10 130 0,08 10,48 13,00    

67 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 2 5     5 0 12 1,01 12,10 15,00    

68 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4  50 ΦΥΛΛΑ 15 203     40 10 268 0,52 140,48 174,20    

69 ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,7ΜΜ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΤΜΧ) 2 2   3 30 10 47 0,40 18,95 23,50    

70 ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 2ΜΜ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΜΧ) 2         20 22 1,09 23,95 29,70    

71 ΝΤΟΣΙΕ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ Α4 ΜΕ 12 ΘΗΚΕΣ 20 10       30 60 2,10 125,81 156,00    

72 
ΝΤΟΣΙΕ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΣΠΑΝ Α4 ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ  
25 Χ35  ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ 

100 160 15   600 200 1075 0,56 606,85 752,50    

73 
ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ 
ΕΤΙΚΕΤΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ) 

40 35 50   5 40 170 0,60 102,82 127,50    

74 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ (ΜΑΝΙΛΑ) ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ Α4 30 102       30 162 0,36 58,79 72,90    

75 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 20 53 5 2 10 5 95 0,16 15,32 19,00    

76 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΟΥ (60X40) 5 7     3 0 15 8,06 120,97 150,00    

77 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Α4 ΜΕ ΠΙΑΣΤΡΑ(ΚΛΙΠ) ΣΤΑΝΤΑΚΙΑ 140           140 1,29 180,65 224,00    

78 ΠΙΝΕΖΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ ΑΠΌ 60 ΈΩΣ 100 ΤΕΜ 2 1       0 3 0,69 2,06 2,55    

79 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΕΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ  15MMX 33M) 25 30 20 5 25 10 115 0,24 27,82 34,50    

80 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 8ΜΜ 25 ΤΕΜ 2       20 0 22 0,69 15,08 18,70    

81 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 38 ΜΜ 10 ΤΕΜ 2       20 0 22 1,90 41,69 51,70    

82 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 45ΜΜ 10 ΤΕΜ 2       20 0 22 2,10 46,13 57,20    

83 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (0,7-1ΜΜ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ  ΜΠΛΕ/ ΚΟΚΚ/ΜΑΥΡΟ ΤΥΠΟΥ BIC) 600 355 100 10 200 100 1365 0,12 165,12 204,75    

84 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PILOT GEL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ (0,7-1ΜΜ) 200 330 100 10 90 100 830 1,37 1.137,90 1.411,00    

85 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 28MM ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ 100 ΤΕΜ. 30 11 10   5 10 66 0,40 26,61 33,00    

86 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 3 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 20 12   5 5 15 57 0,24 13,79 17,10    

87 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 4 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 5 12     5 30 52 0,24 12,58 15,60    

88 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 5 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 20 12   5 5 10 52 0,48 25,16 31,20    

89 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 7 (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 3 12     5 10 30 0,81 24,19 30,00    

90 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟ 12-25 ΦΥΛΛΑ 3 6 5     0 14 3,63 50,81 63,00    

91 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟ ΝΟ 64 12 ΦΥΛΛΩΝ 7 8 5   10 0 30 3,23 96,77 120,00    

92 ΣΥΡΜΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 24/6 1000 ΤΕΜ 20 43 30 5 10 10 118 0,20 23,79 29,50    
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93 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 10 1000 ΤΕΜ 20 10     10 20 60 0,20 12,10 15,00    

94 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 64 2000 ΤΕΜ 20 40 30 5 50 5 150 0,24 36,29 45,00    

95 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΩΣ 130 
ΦΥΛΛΑ   ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 1 1   1 0 4 12,90 51,61 64,00    

96 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  (ΔΙΑΦΑΝΗΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 48-50MM ΑΠΟ 50Μ ΚΑΙ 
ΑΝΩ 

30 20     5 15 70 0,65 45,16 56,00    

97 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  (ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑ) ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 48-50MM ΑΠΟ 50Μ ΚΑΙ 
ΑΝΩ 

30 12     5 20 67 0,65 43,23 53,60    

98 ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ  ΜΙΚΡΟ ΝΟ 3. ΜΠΛΕ 3       10 0 13 0,48 6,29 7,80    

99 ΤΕΤΡΑΔΙΟ 1 ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ Α4 60-80 ΦΥΛΛΩΝ 100 225 2 2 100 50 479 1,01 482,86 598,75    

100 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 11Χ23 ΕΚ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΕΜ 40 7     10 0 57 0,44 25,28 31,35    

101 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 
16Χ23 ΕΚ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΜΧ 

30 6     10 0 46 0,81 37,10 46,00    

102 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 19Χ26 ΕΚ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΜΧ 

20 6     10 0 36 0,81 29,03 36,00    

103 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 25 Χ35 ΕΚ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΜΧ 

5 1     10 0 16 1,29 20,65 25,60    

104 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 30 Χ40  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 80-110ΓΡ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΜΧ 

4 1     10 0 15 2,42 36,29 45,00    

105 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ  ΛΕΥΚΗ Α4 ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 80-
110ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΜΧ 

30 1   5 100 0 136 1,21 164,52 204,00    

106 ΦΑΚΕΛΟΙ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 11Χ16,5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 0       5 0 5 1,37 6,85 8,50    

107 ΦΑΚΕΛΟΙ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΦΥΣΑΛΛΙΔΕΣ 15Χ21,5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 0     5 5 0 10 1,37 13,71 17,00    

108 ΦΑΚΕΛΟΙ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΦΥΣΑΛΛΙΔΕΣ 30Χ44 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 0       5 0 5 4,03 20,16 25,00    

109 ΦΑΚΕΛΟΙ AYTOKOΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΦΥΣΣΑΛΙΔΕΣ ΓΙΑ CD 18 Χ 16,5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 5     5   0 10 1,29 12,90 16,00    

110 
ΦΑΚΕΛΟΣ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 22Χ33ΕΚ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 
ΤΕΜ 

0   10   5 0 15 0,28 4,23 5,25    

111 
ΦΑΚΕΛΟΣ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 26Χ36 ΕΚ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 
ΤΕΜ 

0 2 10   5 0 17 4,03 68,55 85,00    

112 
ΦΑΚΕΛΟΣ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 35Χ 47 ΕΚ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 
ΤΕΜ 

0 2 10   5 0 17 5,65 95,97 119,00    

113 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ,ΓΙΑ Α4,ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ    40 100     100 200 440 0,28 124,19 154,00    

114 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 250X353 (Α4+) ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΦΕ 25 ΤΕΜ 5 1     10 0 16 1,21 19,35 24,00    

115 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Α4     10       10 0,28 2,82 3,50    

116 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 35 Χ 44 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 0       10 0 10 4,44 44,35 55,00    

117 ΧΑΡΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 30CM     5       5 0,81 4,03 5,00    

118 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30CM 10 17 0 1 5 0 33 0,16 5,32 6,60    

119 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 38Χ50 10           10 2,42 24,19 30,00    

120 ΨΑΛΙΔΙ ΑΝΟΞΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ-ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 18ΕΚΑΤ 10 22       0 32 0,56 18,06 22,40    

ΣΥΝΟΛΟ 12.320,77 15.277,75    
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ΟΜΑΔΑ Γ’: ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ – ΒΟΛΟΣ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΕΞΟΔΟΣ 
ΛΑΡΙΣΑ 

ΠΙΛΟΤΟΣ 
ΒΟΛΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 
Συν. Αξία 

χωρίς ΦΠΑ 
Συν. Αξία      
με ΦΠΑ 

1 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΤΥΠΟΥ BLUE TACK 0 4 4 0,73 2,90 3,60 

2 FLIP CHART PAD (65X98) -  50 ΦΥΛΛΩΝ 70 ΓΡ. 0 2 2 5,65 11,29 14,00 

3 SET ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ ΜΠΛΑΝΚΟ) 20-25 ML 2 10 12 0,65 7,74 9,60 

4 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 0 4 4 1,13 4,52 5,60 

5 ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΤΥΠΟΥ POST-IT) ΠΕΡΙΠΟΥ 76Χ76MM 100 ΦΥΛ  130 50 180 0,32 58,06 72,00 

6 ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΤΥΠΟΥ POST-IT) ΠΕΡΙΠΟΥ 38X51MM 100 ΦΥΛ ΣΥΣΚ 12ΤΜΧ 40 5 45 1,61 72,58 90,00 

7 ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 5 20 0,28 5,65 7,00 

8 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 20ML   0 4 4 0,69 2,74 3,40 

9 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ / ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΟΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟ 20 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 3 0 3 2,42 7,26 9,00 

10 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ / ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΟΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΩΣ 60 ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ 0 4 4 12,10 48,39 60,00 

11 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ / ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ ΤΥΠΟΥ Π (100ΤΕΜ) 0,06MM ΠΕΡΙΠΟΥ 0 10 10 3,63 36,29 45,00 

12 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ  ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Α4 10   10 0,60 6,05 7,50 

13 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 15 50 65 0,60 39,31 48,75 

14 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4   4 4 0,40 1,61 2,00 

15 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΒΛΑΝCO ROLLER) ΠΛΑΤΟΣ 5ΜΜ >= ΤΩΝ  6 ΜΕΤΡΩΝ) 130 50 180 0,56 101,61 126,00 

16 ΚΛΑΣΕΡ 4/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΙΚΟ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ  20 10 30 1,29 38,71 48,00 

17 ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΙΚΟ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ  20 90 110 1,29 141,94 176,00 

18 ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΚ 20 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΑΠΛΩΜΑ 0 5 5 0,52 2,62 3,25 

19 ΚΥΒΟΣ ΛΕΥΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 90Χ90MM ΠΑΚΕΤΟ 500 ΦΥΛΛΩΝ 20 10 30 0,60 18,15 22,50 

20 ΚΥΒΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 90Χ90MM 0 4 4 0,48 1,94 2,40 

21 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ  1,5-3 ΜΜ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 0 25 25 0,40 10,08 12,50 

22 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ  3-5 ΜΜ (ΤΥΠΟΥ STABILO) ΜΕΛΑΝΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ 40 50 90 0,56 50,81 63,00 

23 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΓΙΑ CD (ΜΥΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 0.4- 1 MM) 2   2 0,97 1,94 2,40 

24 ΜΠΛΟΚ ΟΡΘΙΟ Α5 ΣΠΙΡΑΛ 80 ΦΥΛΛΩΝ 20 0 20 0,81 16,13 20,00 

25 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4  50 ΦΥΛΛΑ 180 0 180 0,52 94,35 117,00 

26 ΝΤΟΣΙΕ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΣΠΑΝ Α4 ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ  25 Χ35  ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ 600 40 640 0,56 361,29 448,00 

27 ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΕΤΙΚΕΤΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ) 20 40 60 0,60 36,29 45,00 

28 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Α4 ΜΕ ΠΙΑΣΤΡΑ(ΚΛΙΠ) ΣΤΑΝΤΑΚΙΑ 0 10 10 1,29 12,90 16,00 

29 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΕΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ  15MMX 33M) 20 30 50 0,24 12,10 15,00 

30 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (0,7-1ΜΜ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ  ΜΠΛΕ/ ΚΟΚΚ/ΜΑΥΡΟ ΤΥΠΟΥ BIC) 300 50 350 0,12 42,34 52,50 

31 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PILOT GEL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ (0,7-1ΜΜ) 0 100 100 1,37 137,10 170,00 

32 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟ ΝΟ 64 12 ΦΥΛΛΩΝ 3 2 5 3,23 16,13 20,00 

33 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 64 2000 ΤΕΜ 8 4 12 0,24 2,90 3,60 
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34 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  (ΔΙΑΦΑΝΗΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 48-50MM ΑΠΟ 50Μ ΚΑΙ ΑΝΩ 10 5 15 0,65 9,68 12,00 

35 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  (ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑ) ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 48-50MM ΑΠΟ 50Μ ΚΑΙ ΑΝΩ 0 5 5 0,65 3,23 4,00 

36 ΤΕΤΡΑΔΙΟ 1 ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ Α4 60-80 ΦΥΛΛΩΝ 80 2 82 1,01 82,66 102,50 

37 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΠΛΕ ΡΙΓΕ 50ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Α5 80   80 0,65 51,61 64,00 

38 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 11Χ23 ΕΚ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΕΜ 4   4 0,44 1,77 2,20 

39 ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 19Χ26 ΕΚ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΕΜ 5   5 0,81 4,03 5,00 

40 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ Α4 ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 30 ΦΥΛΛΑ 0 10 10 0,32 3,23 4,00 

41 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30CM 5 2 7 0,16 1,13 1,40 

ΣΥΝΟΛΟ 1.561,05 1.935,70 
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ΟΜΑΔΑ Δ’: ΗΠΕΙΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΡΤΑ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΤΑ ΣΥΝΟΛΑ 
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 
Συν. Αξία 

χωρίς ΦΠΑ 
Συν. Αξία με 

ΦΠΑ 

1 FLIP CHART PAD (65X98) -  50 ΦΥΛΛΩΝ 70 ΓΡ. 9 0 9 5,65 50,81 63,00 

2 SET ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ ΜΠΛΑΝΚΟ) 20-25 ML 20 1 21 0,65 13,55 16,80 

3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 7 0 7 1,13 7,90 9,80 

4 ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΤΥΠΟΥ POST-IT) ΠΕΡΙΠΟΥ 76Χ76MM 100 ΦΥΛ  187 7 194 0,32 62,58 77,60 

5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 99,1 Χ 34 ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ 3   3 7,26 21,77 27,00 

6 ΒΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ-ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΤΙΒΑΡΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ 6   6 1,37 8,23 10,20 

7 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 25Χ35CM 3   3 5,65 16,94 21,00 

8 ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 18 0 18 0,28 5,08 6,30 

9 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΟ 313 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ  50X3 ΦΥΛΛΑ 8   8 2,90 23,23 28,80 

10 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Α4 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 50X3 ΦΥΛΛΑ 22 2 24 3,79 90,97 112,80 

11 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ / ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΟΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟ 20 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 5   5 2,42 12,10 15,00 

12 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ / ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΟΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΩΣ 60 ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ 0 0 0 12,10 0,00 0,00 

13 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ / ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4 ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΛΑΙ ΤΥΠΟΥ Γ (100 ΤΕΜ) 10 1 11 4,03 44,35 55,00 

14 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ / ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ ΤΥΠΟΥ Π (100ΤΕΜ) 0,06MM ΠΕΡΙΠΟΥ 13 1 14 3,63 50,81 63,00 

15 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 30 3 33 0,60 19,96 24,75 

16 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 4 3 7 0,40 2,82 3,50 

17 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΒΛΑΝCO ROLLER) ΠΛΑΤΟΣ 5MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  6 ΜΕΤΡΩΝ 73 2 75 0,56 42,34 52,50 

18 ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚ. 25 ΤΕΜ 1   1 1,05 1,05 1,30 

19 ΈΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΟ 311 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ   6   6 2,10 12,58 15,60 

20 ΕΤΙΚΕΤΕΣ 70X36MM 100 ΦΥΛΛΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 2   2 7,26 14,52 18,00 

21 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  38,1Χ21,2 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ 3 1 4 7,26 29,03 36,00 

22 ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 6 ΜΜ Α4 ΣΥΣΚ 20 ΤΕΜ   1   1 5,65 5,65 7,00 

23 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΦΕΛΛΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΚΙ ΣΥΚ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΤΕΜ 6 0 6 0,56 3,39 4,20 

24 ΚΛΑΣΕΡ 4/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΙΚΟ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ  29 2 31 1,29 40,00 49,60 

25 ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΙΚΟ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ  49   49 1,29 63,23 78,40 

26 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΙΚΑ 32MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΕΩΣ 12 ΤΕΜ 0 1 1 0,69 0,69 0,85 

27 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 51MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 0   0 1,61 0,00 0,00 

28 ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΚ 20 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΑΠΛΩΜΑ 5 0 5 0,52 2,62 3,25 

29 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΤΩΝ 20ML) 11 0 11 0,81 8,87 11,00 

30 ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 18ΜΜ 4 1 5 0,32 1,61 2,00 

31 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΒΟΧ) ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ  25Χ35Χ12CM ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ FIBER 0 0 0 2,02 0,00 0,00 

32 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΒΟΧ) ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΛΑΣΤΧΟ 25Χ35Χ8CM ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ FIBER 0 1 1 1,61 1,61 2,00 

33 ΚΥΒΟΣ ΛΕΥΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 90Χ90MM ΠΑΚΕΤΟ 500 ΦΥΛΛΩΝ 7 1 8 0,60 4,84 6,00 

34 ΚΥΒΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 90Χ90MM 4 1 5 0,48 2,42 3,00 
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35 ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΟΝΤΡΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡΑΜ     0 4,60 0,00 0,00 

36 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ  1,5-3 ΜΜ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 30 1 31 0,40 12,50 15,50 

37 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ  3-5 ΜΜ (ΤΥΠΟΥ STABILO) ΜΕΛΑΝΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ 19 1 20 0,56 11,29 14,00 

38 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΣΤΡΟΓΓ ΜΥΤΗ 1-3ΜΜ 23 0 23 0,40 9,27 11,50 

39 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΓΙΑ CD (ΜΥΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 0.4- 1 MM) 4   4 0,97 3,87 4,80 

40 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ (ΣΥΣΚ 24ΤΜΧ ΧΟΝΤΡΟΙ) 4   4 3,63 14,52 18,00 

41 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΠΛΕ 24-30  ML 3   3 0,40 1,21 1,50 

42 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΥΤΗΣ ΗΒ ΜΕ ΓΟΜΑ 39 3 42 0,16 6,77 8,40 

43 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΥΤΗΣ ΗΒ ΧΩΡΙΣ ΓΟΜΑ 28 3 31 0,08 2,50 3,10 

44 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 5 0 5 1,01 5,04 6,25 

45 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4  50 ΦΥΛΛΑ 19 1 20 0,52 10,48 13,00 

46 ΝΤΟΣΙΕ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΣΠΑΝ Α4 ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ  25 Χ35  ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ 400 60 460 0,56 259,68 322,00 

47 ΝΤΟΣΙΕ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ Α4 ΜΕ 12 ΘΗΚΕΣ 2   2 2,10 4,19 5,20 

48 ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΕΤΙΚΕΤΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ) 4 1 5 0,60 3,02 3,75 

49 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 9 0 9 0,16 1,45 1,80 

50 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΟΥ (60X40) 7 0 7 8,06 56,45 70,00 

51 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Α4 ΜΕ ΠΙΑΣΤΡΑ(ΚΛΙΠ) ΣΤΑΝΤΑΚΙΑ 20   20 1,29 25,81 32,00 

52 ΠΙΝΕΖΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ ΑΠΌ 60 ΈΩΣ 100 ΤΕΜ 4 1 5 0,69 3,43 4,25 

53 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΕΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ  15MMX 33M) 21 0 21 0,24 5,08 6,30 

54 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (0,7-1ΜΜ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ  ΜΠΛΕ/ ΚΟΚΚ/ΜΑΥΡΟ ΤΥΠΟΥ BIC) 230 4 234 0,12 28,31 35,10 

55 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PILOT GEL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ (0,7-1ΜΜ) 66 5 71 1,37 97,34 120,70 

56 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 3 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 6   6 0,24 1,45 1,80 

57 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 4 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 7   7 0,24 1,69 2,10 

58 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 5 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 3   3 0,48 1,45 1,80 

59 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 7 (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 2   2 0,81 1,61 2,00 

60 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟ 12-25 ΦΥΛΛΑ 2   2 3,63 7,26 9,00 

61 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟ ΝΟ 64 12 ΦΥΛΛΩΝ 7   7 3,23 22,58 28,00 

62 ΣΥΡΜΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 24/6 1000 ΤΕΜ 7 1 8 0,20 1,61 2,00 

63 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 64 2000 ΤΕΜ 32 1 33 0,24 7,98 9,90 

64 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΠΛΕ ΡΙΓΕ 50ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Α5 20   20 0,65 12,90 16,00 

65 ΤΕΤΡΑΔΙΟ 1 ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ Α4 60-80 ΦΥΛΛΩΝ 32 1 33 1,01 33,27 41,25 

66 ΦΑΚΕΛΟΙ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΦΥΣΑΛΛΙΔΕΣ 30Χ44 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 2   2 4,03 8,06 10,00 

67 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30CM 11   11 0,16 1,77 2,20 

68 ΨΑΛΙΔΙ ΑΝΟΞΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ-ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 18ΕΚΑΤ 13   13 0,56 7,34 9,10 

ΣΥΝΟΛΟ 1.336,73 1.657,55 
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ΟΜΑΔΑ Ε’: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΠΑΤΡΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΚΥΤΤΑΡΟ 

ΠΑΤΡΑ 
ΚΥΤΤΑΡΟ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 

Τιμή χωρίς 
ΦΠΑ 

Συν. Αξία 
χωρίς ΦΠΑ 

Συν. Αξία 
με ΦΠΑ 

1 FLIP CHART PAD (65X98) -  50 ΦΥΛΛΩΝ 70 ΓΡ. 5 5 10 5,65 56,45 70,00 

2 SET ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ ΜΠΛΑΝΚΟ) 20-25 ML 5 5 10 0,65 6,45 8,00 

3 ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΤΥΠΟΥ POST-IT) ΠΕΡΙΠΟΥ 38X51MM 100ΦΥΛ ΣΥΣΚ 12ΤΕΜ 5   5 1,61 8,06 10,00 

4 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 99,1 Χ 34 ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ 3   3 7,26 21,77 27,00 

5 
ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤ ΥΨΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ 
ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ 

    0 2,42 0,00 0,00 

6 ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 10 12 0,28 3,39 4,20 

7 
ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΟΦΤΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ Α4 27*31ΕΚ. ΜΕ 
11,5 ΕΚ. ΡΑΧΗ 

    0 2,58 0,00 0,00 

8 ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΟΦΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4  12 ΕΚ ΡΑΧΗ     0 0,93 0,00 0,00 

9 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Α4 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 50X3 ΦΥΛΛΑ   30 30 3,79 113,71 141,00 

10 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ / ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΟΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟ 20 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ   3 3 2,42 7,26 9,00 

11 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ / ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4 ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΛΑΙ ΤΥΠΟΥ Γ (100 ΤΕΜ)   10 10 3,63 36,29 45,00 

12 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ / ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ ΤΥΠΟΥ Π (100ΤΕΜ) 0,06MM ΠΕΡΙΠΟΥ 30 20 50 3,63 181,45 225,00 

13 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4   10 10 0,60 6,05 7,50 

14 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4   10 10 0,40 4,03 5,00 

15 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΒΛΑΝCO ROLLER) ΠΛΑΤΟΣ 5ΜΜ >= ΤΩΝ  6 ΜΕΤΡΩΝ) 20 20 40 0,56 22,58 28,00 

16 ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25ΤΕΜ 10   10 1,05 10,48 13,00 

17 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΦΕΛΛΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΚΙ ΣΥΚ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΤΕΜ 1 5 6 0,56 3,39 4,20 

18 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΟΥΤΑΚΙ  ΑΠΛΕΣ (100 ΤΜΧ ΠΕΡΙΠΟΥ) 1   1 0,48 0,48 0,60 

19 ΚΛΑΣΕΡ 4/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΙΚΟ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ  10 20 30 1,29 38,71 48,00 

20 ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΙΚΟ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ  10 20 30 1,29 38,71 48,00 

21 ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΚ 20 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΑΠΛΩΜΑ 10   10 0,52 5,24 6,50 

22 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΤΩΝ 20ML) 5   5 0,81 4,03 5,00 

23 ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 18ΜΜ 2   2 0,32 0,65 0,80 

24 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΒΟΧ) ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ  25Χ35Χ12CM ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ FIBER 5   5 2,02 10,08 12,50 

25 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΒΟΧ) ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΛΑΣΤΧΟ 25Χ35Χ8CM ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ FIBER 2   2 1,61 3,23 4,00 

26 ΚΥΒΟΣ ΛΕΥΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 90Χ90MM ΠΑΚΕΤΟ 500 ΦΥΛΛΩΝ 5 5 10 0,60 6,05 7,50 

27 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ  1,5-3 ΜΜ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 30 30 60 0,40 24,19 30,00 

28 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ  3-5 ΜΜ (ΤΥΠΟΥ STABILO) ΜΕΛΑΝΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ 10 20 30 0,56 16,94 21,00 

29 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΣΤΡΟΓΓ ΜΥΤΗ 1-3ΜΜ 5   5 0,40 2,02 2,50 

30 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΓΙΑ CD (ΜΥΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 0.4- 1 MM) 2 5 7 0,97 6,77 8,40 

31 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΠΛΕ 24-30  ML 1   1 0,40 0,40 0,50 

32 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΥΤΗΣ ΗΒ ΜΕ ΓΟΜΑ 5   5 0,16 0,81 1,00 
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33 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΥΤΗΣ ΗΒ ΧΩΡΙΣ ΓΟΜΑ 5 20 25 0,08 2,02 2,50 

34 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4  50 ΦΥΛΛΑ 20 20 40 0,52 20,97 26,00 

35 ΝΤΟΣΙΕ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΣΠΑΝ Α4 ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ  25 Χ35  ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ 300 200 500 0,52 262,10 325,00 

36 ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΕΤΙΚΕΤΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ)   10 10 0,60 6,05 7,50 

37 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2 5 7 0,16 1,13 1,40 

38 ΠΙΝΕΖΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ ΑΠΌ 60 ΈΩΣ 100 ΤΕΜ 2 5 7 0,69 4,80 5,95 

39 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΕΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ  15MMX 33M) 15   15 0,24 3,63 4,50 

40 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (0,7-1ΜΜ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ  ΜΠΛΕ/ ΚΟΚΚ/ΜΑΥΡΟ ΤΥΠΟΥ BIC) 150 350 500 0,12 60,48 75,00 

41 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PILOT GEL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ (0,7-1ΜΜ) 10   10 1,37 13,71 17,00 

42 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 4 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ   5 5 0,24 1,21 1,50 

43 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 5 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ   5 5 0,48 2,42 3,00 

44 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 7 (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ     0 0,81 0,00 0,00 

45 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟ 12-25 ΦΥΛΛΑ   3 3 3,63 10,89 13,50 

46 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟ ΝΟ 64 12 ΦΥΛΛΩΝ 5 5 10 3,23 32,26 40,00 

47 ΣΥΡΜΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 24/6 1000 ΤΕΜ 2 10 12 0,20 2,42 3,00 

48 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 64 2000 ΤΕΜ 2 15 17 0,24 4,11 5,10 

49 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  (ΔΙΑΦΑΝΗΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 48-50MM ΑΠΟ 50Μ ΚΑΙ ΑΝΩ 3   3 0,65 1,94 2,40 

50 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  (ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑ) ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 48-50MM ΑΠΟ 50Μ ΚΑΙ ΑΝΩ 3   3 0,65 1,94 2,40 

51 ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ  ΜΙΚΡΟ ΝΟ 3. ΜΠΛΕ 1   1 0,48 0,48 0,60 

52 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΠΛΕ ΡΙΓΕ 50ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Α5 100 30 130 0,65 83,87 104,00 

53 ΤΕΤΡΑΔΙΟ 1 ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ Α4 60-80 ΦΥΛΛΩΝ 5 30 35 1,01 35,28 43,75 

54 ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 30 Χ40  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 80-110ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΕΜ 3   3 2,42 7,26 9,00 

55 ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ  ΛΕΥΚΗ Α4 ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 80-110ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΕΜ 3   3 1,21 3,63 4,50 

56 ΦΑΚΕΛΟΙ AYTOKOΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΦΥΣΣΑΛΙΔΕΣ ΓΙΑ CD 18 Χ 16,5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 1   1 1,29 1,29 1,60 

57 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 35 Χ 44 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 1   1 4,44 4,44 5,50 

58 ΨΑΛΙΔΙ ΑΝΟΞΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ-ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 18ΕΚΑΤ   5 5 0,56 2,82 3,50 

ΣΥΝΟΛΟ 1.210,81 1.501,40 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ’:  ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟΣ, ΡΟΔΟΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
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1 SET ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ ΜΠΛΑΝΚΟ) 20-25 ML 5 2 2 1 0 5 15 0,65 9,68 12,00 

2 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 4 1 2 1 0 0 8 1,13 9,03 11,20 

3 ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΤΥΠΟΥ POST-IT) ΠΕΡΙΠΟΥ 76Χ76MM 100 ΦΥΛ  80 10 10 5 0 5 110 0,32 35,48 44,00 

4 FLIP CHART PAD (65X98) -  50 ΦΥΛΛΩΝ 70 ΓΡ. 10 2 2 1 0   15 5,65 84,68 105,00 

5 
ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΤΥΠΟΥ POST-
IT) ΠΕΡΙΠΟΥ 38X51MM 100ΦΥΛ ΣΥΣΚ 12ΤΕΜ 

10 5 5 2 0   22 1,61 35,48 44,00 

6 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 99,1 Χ 34 ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ         0 1 1 7,26 7,26 9,00 

7 ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  10X2 ΦΥΛΛΩΝ 20,5ΠΧ28,5Υ         0 2 2 5,65 11,29 14,00 

8 ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 4 4 2 0 2 37 0,28 10,44 12,95 

9 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΟ 313 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ  50X3 ΦΥΛΛΑ 5       0 1 6 2,90 17,42 21,60 

10 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΟ 260 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ  50X3 ΦΥΛΛΑ 2       0 2 4 4,03 16,13 20,00 

11 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Α4 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 50X3 ΦΥΛΛΑ 15 5 5 2 1 2 30 3,79 113,71 141,00 

12 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ / ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΟΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟ 20 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 4 1 1   1   7 2,42 16,94 21,00 

13 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ / ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΟΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΩΣ 60 ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ 4 1 1   1   7 12,10 84,68 105,00 

14 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ / ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4 ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΛΑΙ ΤΥΠΟΥ Γ (100 ΤΕΜ) 7 1 1 1 0 3 13 4,03 52,42 65,00 

15 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ / ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ ΤΥΠΟΥ Π (100ΤΕΜ) 
0,06MM ΠΕΡΙΠΟΥ 

50 5 5 5 0 3 68 3,63 246,77 306,00 

16 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ  ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Α4 5 1 1 1 0   8 0,60 4,84 6,00 

17 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 10 2 2 2 0   16 0,60 9,68 12,00 

18 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 12 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 15 2 2 2 0   21 0,81 16,94 21,00 

19 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 10 2 2 2 0   16 0,40 6,45 8,00 

20 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 10 2 2 2 0   16 1,05 16,77 20,80 

21 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΒLΑΝCO ROLLER) ΠΛΑΤΟΣ 5ΜΜ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  6 ΜΕΤΡΩΝ 80 10 10 5 0 5 110 0,56 62,10 77,00 

22 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΟΝΟ 20 ΓΡ 10 3 5 2 0 5 25 0,40 10,08 12,50 

23 ΈΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΟ 311 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ   5       0 1 6 2,10 12,58 15,60 

24 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Α4 (96,5 Χ 42,3MM ΠΕΡΙΠΟΥ) 1200 ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ/ΠΑΚΕΤΟ 1       0 1 2 7,26 14,52 18,00 

25 ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 70Χ37MM ΠΕΡΙΠΟΥ (100 ΦΥΛΛΩΝ)  1       0   1 4,84 4,84 6,00 

26 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ         1 0 1 0,81 0,81 1,00 

27 ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 6 ΜΜ Α4 ΣΥΣΚ 20 ΤΕΜ           0   0 5,65 0,00 0,00 

28 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΦΕΛΛΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΚΙ ΣΥΚ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΤΕΜ 7 1 1 1 0   10 0,56 5,65 7,00 

29 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΟΥΤΑΚΙ  ΑΠΛΕΣ (100 ΤΜΧ ΠΕΡΙΠΟΥ) 1 1 1 1 0   4 0,48 1,94 2,40 

30 ΚΛΑΣΕΡ 4/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΙΚΟ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ  90 10 10 10 15   135 1,29 174,19 216,00 

31 ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΙΚΟ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ  90 10 10 10 15   135 1,29 174,19 216,00 
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32 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΙΚΑ 32MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΕΩΣ 12 ΤΕΜ 3 1 1 1 0   6 0,69 4,11 5,10 

33 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 19MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΕΩΣ 12 ΤΕΜ 3 1 1 1 0   6 0,40 2,42 3,00 

34 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 24MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10ΤΕΜ 3 1 1 1 0   6 0,56 3,39 4,20 

35 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 51MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 3 1 1 1 0   6 1,61 9,68 12,00 

36 ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΙΚΑ 42ΜΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 3 3 1 1 0   8 1,09 8,71 10,80 

37 ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΚ 20 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΑΠΛΩΜΑ 15 5 5 2 10   37 0,52 19,40 24,05 

38 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΤΩΝ 20ML) 15 5 5 2 0 0 27 0,81 21,77 27,00 

39 ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 18ΜΜ 5 2 2 1 0 0 10 0,32 3,23 4,00 

40 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΒΟΧ) ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ  25Χ35Χ12CM ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ FIBER 5 5 5 5 0   20 2,02 40,32 50,00 

41 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΒΟΧ) ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25Χ35Χ8CM ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ FIBER 5 5 5 5 2   22 1,61 35,48 44,00 

42 ΚΥΒΟΣ ΛΕΥΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 90Χ90MM ΠΑΚΕΤΟ 500 ΦΥΛΛΩΝ 25 5 5 5 4 4 48 0,60 29,03 36,00 

43 ΚΥΒΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 90Χ90MM 10 4 4 2 0   20 0,48 9,68 12,00 

44 ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΙΔΙΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1       0   1 0,44 0,44 0,55 

45 ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΠΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  200ΓΡ 1 1 1 1 0   4 1,98 7,90 9,80 

46 ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΟΝΤΡΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡΑΜ 1 1 1 1 0   4 4,60 18,39 22,80 

47 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ (ΣΥΣΚ 24ΤΜΧ ΧΟΝΤΡΟΙ) 3 1 2 1 5   12 3,63 43,55 54,00 

48 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ  1,5-3 ΜΜ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 65 5 5 5 3   83 0,40 33,47 41,50 

49 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ  3-5 ΜΜ (ΤΥΠΟΥ STABILO) ΜΕΛΑΝΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ 45 10 10 5 0   70 0,32 22,58 28,00 

50 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΣΤΡΟΓΓ ΜΥΤΗ 1-3ΜΜ 7 1 1 1 0   10 0,40 4,03 5,00 

51 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΓΙΑ CD (ΜΥΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 0.4- 1 MM) 2 1 1 1 0   5 0,97 4,84 6,00 

52 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΠΛΕ 24-30  ML 2       1 1 4 0,40 1,61 2,00 

53 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,5ΜΜ 5 2 2 2 0   11 0,81 8,87 11,00 

54 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7ΜΜ         0   0 0,81 0,00 0,00 

55 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΥΤΗΣ ΗΒ ΜΕ ΓΟΜΑ 60 15 15 10 0   100 0,16 16,13 20,00 

56 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΥΤΗΣ ΗΒ ΧΩΡΙΣ ΓΟΜΑ         0   0 0,08 0,00 0,00 

57 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 5       0   5 1,01 5,04 6,25 

58 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4  50 ΦΥΛΛΑ 50 5 5 2 0   62 0,52 32,50 40,30 

59 ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΗΒ 0,5ΜΜ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΤΜΧ) 2 1 1 1 0   5 0,40 2,02 2,50 

60 ΝΤΟΣΙΕ  ΜΕ 2 ΚΡΙΚΟΥΣ, 2/32 ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΤΗ ΡΑΧΗ 50       5   55 1,61 88,71 110,00 

61 
ΝΤΟΣΙΕ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΣΠΑΝ Α4 ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ  25 Χ35  ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΧΑΡΤΟΝΙ 

100 10 50 30 60 200 450 0,56 254,03 315,00 

62 
ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ 
ΕΤΙΚΕΤΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ) 

210 15 20 5 5 20 275 0,60 166,33 206,25 

63 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ (ΜΑΝΙΛΑ) ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ Α4 500       0 5 505 0,36 183,27 227,25 

64 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ (ΣΥΣΚ 24ΤΜΧ) 5 2 2 1 0   10 1,94 19,35 24,00 

65 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 5 2 2 1 0   10 0,16 1,61 2,00 

66 ΠΙΝΕΖΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ ΑΠΌ 60 ΈΩΣ 100 ΤΕΜ 2       0   2 0,69 1,37 1,70 

67 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΕΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ  15MMX 33M) 20 6 6 5 2 3 42 0,24 10,16 12,60 

68 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Α6 ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80 ΦΥΛΛΑ ΡΙΓΕ 50       1 2 53 2,18 115,40 143,10 
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69 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (0,7-1ΜΜ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ  ΜΠΛΕ/ ΚΟΚΚ/ΜΑΥΡΟ ΤΥΠΟΥ BIC) 400 50 50 50 1   551 0,12 66,65 82,65 

70 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PILOT GEL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ (0,7-1ΜΜ) 70 15 10 5 2 10 112 1,37 153,55 190,40 

71 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 3 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 10 1 1 1 0   13 0,24 3,15 3,90 

72 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 4 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 10 1 1 1 0   13 0,24 3,15 3,90 

73 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 5 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 5 1 1 1 0   8 0,48 3,87 4,80 

74 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 7 (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 5 1 1 1 0   8 0,81 6,45 8,00 

75 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟ 12-25 ΦΥΛΛΑ 5 1 1 1 1   9 3,63 32,66 40,50 

76 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟ ΝΟ 64 12 ΦΥΛΛΩΝ 5 1 1 1 0   8 3,23 25,81 32,00 

77 ΣΥΡΜΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 24/6 1000 ΤΕΜ 15 4 4 2 1 2 28 0,20 5,65 7,00 

78 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 64 2000 ΤΕΜ 40 4 4 2 0 2 52 0,24 12,58 15,60 

79 ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ         0 1 1 5,24 5,24 6,50 

80 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  (ΔΙΑΦΑΝΗΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 48-50MM ΑΠΟ 50Μ ΚΑΙ ΑΝΩ 10 2 2 2 0 2 18 0,65 11,61 14,40 

81 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  (ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑ) ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 48-50MM ΑΠΟ 50Μ ΚΑΙ ΑΝΩ 10 2 2 2 0   16 0,65 10,32 12,80 

82 ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ  ΜΙΚΡΟ ΝΟ 3. ΜΠΛΕ 2       0 1 3 0,48 1,45 1,80 

83 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΠΛΕ ΡΙΓΕ 50ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Α5 120 5 5 2 0   132 0,65 85,16 105,60 

84 ΤΕΤΡΑΔΙΟ 1 ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ Α4 60-80 ΦΥΛΛΩΝ 30 5 10 2 0 6 53 1,01 53,43 66,25 

85 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 11Χ23 ΕΚ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΕΜ   2 2 2 0   6 0,44 2,66 3,30 

86 ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 16Χ23 ΕΚΑΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΕΜ     1 1 0   2 0,81 1,61 2,00 

87 ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 19Χ26 ΕΚ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΜΧ     1 1 0   2 0,81 1,61 2,00 

88 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 25 Χ35 ΕΚ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΜΧ   1 1   0   2 1,29 2,58 3,20 

89 ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 30 Χ40  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 80-110ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΜΧ     1   0   1 2,42 2,42 3,00 

90 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ  ΛΕΥΚΗ Α4 ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 80-110ΓΡ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΜΧ 

10 1 1 1 0 1 14 1,21 16,94 21,00 

91 ΦΑΚΕΛΟΙ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 11Χ16,5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ     1 1 0   2 1,37 2,74 3,40 

92 ΦΑΚΕΛΟΙ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΦΥΣΑΛΛΙΔΕΣ 15Χ21,5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ     1 1 0   2 1,37 2,74 3,40 

93 ΦΑΚΕΛΟΙ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΦΥΣΑΛΛΙΔΕΣ 30Χ44 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 1   1 1 0   3 4,03 12,10 15,00 

94 ΦΑΚΕΛΟΙ AYTOKOΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΦΥΣΣΑΛΙΔΕΣ ΓΙΑ CD 18 Χ 16,5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 4 1 1 1 0   7 1,29 9,03 11,20 

95 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 250X353 (Α4+) ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΦΕ 25 ΤΕΜ 2 1 1 1 0 1 6 1,21 7,26 9,00 

96 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 35 Χ 44 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ 2 1 2 2 0   7 4,44 31,05 38,50 

97 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30CM 5 2 2 1 0   10 0,16 1,61 2,00 

98 ΨΑΛΙΔΙ ΑΝΟΞΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ-ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 18ΕΚΑΤ 9 3 2 1 0   15 0,56 8,47 10,50 

99 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Α4 ΜΕ ΠΙΑΣΤΡΑ(ΚΛΙΠ) ΣΤΑΝΤΑΚΙΑ 25 10 10 5 0   50 1,29 64,52 80,00 

100 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ Α4 ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 30 ΦΥΛΛΑ 20 5 5   5   35 0,32 11,29 14,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.155,16 3.912,40 
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3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 
 

 
Όλα τα είδη οφείλεται να παραδίδονται στα κτίρια ή σε κοινόχρηστους χώρους που θα καθορίζουν τα 
Προγράμματα / Μονάδες του ΚΕΘΕΑ, ανάλογα με τις ανάγκες τους και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία λήψης της παραγγελίας των ειδών.  Ειδικότερα  οι τόποι  που θα πρέπει να παραδίδονται τα 
είδη είναι οι εξής : 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Ε-MAIL  

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΚΕΘΕΑ 
Κεντρικές 
Υπηρεσίες 

Σορβόλου 24, Αθήνα 11636 210 9241993 g.papaioannou@kethea.gr 

ΚΕΘΕΑ 
ΣΤΡΟΦΗ 

Φλωρίνης 15, Αθήνα 11251 & 
Αμορίου 4, Αθήνα 11251 

210 8827031 accounting@kethea-
strofi.gr  210 8830129 

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ Χαρβούρη 1   116 36, Αθήνα 
210 9237777 info@kethea-alfa.gr  

210 9215776 g.papaioannou@kethea.gr 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ 
ΔΡΑΣΕΙ 

Δροσοπούλου 41-43 και Τήνου, 
Αθήνα 11255 

210 3847700 

info@kethea-endrasi.gr 
accounting@kethea-

endrasi.gr  

210 3300058 

Μαγνησίας 25, Αθήνα 11251 210 8847752 

Σολωμού 3, 
210 4966638 

Κορυδαλλός 18110 

Σολωμού 2-4, 181 10 Κορυδαλλός 210 4942626 

Κατάστημα Κράτησης Γυναικών 
Ελαιώνας Θήβας,  2262072152 

322 00  

Μονάδα Συμβουλευτικής & Έγκαιρης 
Παρέμβασης, 22610 81032 

Αγία Παρασκευή, Λιβαδειά 32100 

ΚΕΘΕΑ 
ΕΞΕΛΙΞΙΣ 

Κουμουνδούρου 28, Αθήνα 10437 
210 5200800 

accounting2@kethea-
exelixis.gr 

accounting@kethea-
exelixis.gr  

210 3821007 

Μαγνησίας 28 & Ζολιώτη 2,  210 8256944 

Αθήνα 11251 210 8257164 

ΚΕΘΕΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Βαλτετσίου 37, Αθήνα 10681 
210 3300751 

info@kethea-paremvasi.gr 
accounting@kethea-

paremvasi.gr  

210 3300779 

25ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος Ραφήνα 
19009 

22940 78323 
22940 77180 

Θεμιστοκλέους 67, Αθήνα 10682 210 3845029 

Κάλχου 39 & Αίαντος, Ίλιον 13122 210 2630454 

ΚΕΘΕΑ 
ΝΟΣΤΟΣ 

Ευπλοίας 32,  210 4227942 

accounting1@kethea-
nostos.gr 

accounting@kethea-
nostos.gr  

Πειραιάς 18537 210 4227940 

Διστόμου 68 & Ζέας 27,  
210 4220708 

Πειραιάς 18533 

Ανδρούτσου 63, 
210 4221061 

Πειραιάς 18532 

Κολοκοτρώνη 93, Πειραιάς 18535 210 4187003 
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Ερμού 78, 
210 5541810 

Ελευσίνα 19200 

ΚΕΘΕΑ 
ΔΙΚΤΥΟ 

Τσαμαδού 7, 10683 Αθήνα 
210 9212961 

accounting2@kethea-
exelixis.gr  

210 9212304 

Μαγνησίας 29, 2109212391 

112 51 ΑΘΗΝΑ 2108828039 

Μεσογείων 254, 1ος όρ. 
210 6525220 

Χολαργός Αθήνα 15561 

ΚΕΘΕΑ 
ΔΙΑΒΑΣΗ 

Σταυρoπoύλoυ 29,  
210 8653960 

leodim@kethea-diavasi.gr 

Αθήνα 11252 

Φυλής 217 
210 8626761 

112 53 ΑΘΗΝΑ 

Ιθάκης 42 
210 8660087 

112 51 ΑΘΗΝΑ 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΚΕΘΕΑ 
ΙΘΑΚΗ 

Σίνδος Θεσσαλονίκη, 574 00 
2310 799418 

accounting@kethea-
ithaki.gr  

2310 798694 

Ρεμπέλου 7  
2310  544976 

Θεσσαλονίκη 54631 

Ευριπίδου 16 
2310 212030 

Θεσσαλονίκη 54635 

ΚΕΘΕΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

Πίνδου 4,                                                                             2310 221235 

accounting@kethea-
promitheas.gr 

Θεσσαλονίκη 54625   

Γ.Κ.Κ. Διαβατών 
2310752228 

Θεσσαλονίκη     

ΚΕΘΕΑ 
ΣΧΗΜΑ& 
ΧΡΩΜΑ 

Σίνδος, Θεσσαλονίκη  
2310 797476 account@kethea-print.gr  

574 00 

ΚΕΘΕΑ 
ΚΙΒΩΤΟΣ 

Τσολάκη & Αθηνάς 
2510 223131 

accounting@kethea-
kivotos.gr  

Καβάλα 65403 

Γαληνού 27, Καβάλα 65403 2510 245835 

Τούντζα 100, 
25510 89595 

Αλεξανδρούπολη 68133 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 

ΚΕΘΕΑ 
ΠΙΛΟΤΟΣ 

  24210 23439  

accounting@kethea-
pilotos.gr  

Γ. Καρτάλη 48 24210 23863 

Βόλος 383 33 24210 77055 

  24210 36412 

ΚΕΘΕΑ 
ΕΞΟΔΟΣ  

2ο Χιλιόμετρο Λάρισας - Γιάννουλης  
2410 251839 

accounting@kethea-
exodos.gr  

Λάρισα 41500 

Πηνειού 10 (4ος όροφος), Λάρισα 
41222 

2410 251853 

Κύπρου 103 (2ος όροφος), Λάρισα 
41222 

2410 253134 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ 

Κοραή 11,  26510 77010 
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ΚΕΘΕΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ιωάννινα 45444 

accounting@kethea-
epirou.gr  

Αρχ. Μακαρίου 11  ΚΕΠΑΒΙ - Αίθουσα 
127 26510 77020 

Ιωάννινα 45221 

Μακρυγιάννη 15Β΄, Ιωάννινα 45445 26510 64077 

28ης Οκτωβρίου 9 (πρώην κτίριο ΕΙΝ) 
26650 92022 

Ηγουμενίτσα 46100 

Κρυστάλλη (πλησίον ΚΤΕΛ) 
26810 22881 

Άρτα 47100 

ΟΜΑΔΑ Ε΄ 

ΚΕΘΕΑ 
ΚΥΤΤΑΡΟ-
ΟΞΥΓΟΝΟ 

Κουμουνδούρου 3 
27210 89482 

accounting@kethea-
kyttaro.gr  

Καλαμάτα 24134 

Κολοκοτρώνη 1, 
27210 87356 

Καλαμάτα 24133 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ 

ΚΕΘΕΑ 
ΑΡΙΑΔΝΗ 

Διονυσίου 1 & Σεφέρη, Ν. 
Αλικαρνασσός 

2810 331002 

accounting@kethea-
ariadni.gr  

Ηράκλειο Κρήτης 71601 

2810 261026 Σμπώκου 6, 

Ηράκλειο Κρήτης 71306 

Καπετάν Ταβλά και Μεταμορφώσεως 
28410 22981    

Αγ. Νικόλαος 72100 

Μίvωoς και Μιχαήλ Αρχαγγέλoυ 67, 
2810 331034   

Ηράκλειο Κρήτης 71304 

Κ. Σφακιανάκη 13,                                                                     
28210 87040 chania@kethea-ariadni.gr  

Χανιά 73135 

Παπαλουκά (αίθουσα προκατ παλιού 
νοσοκομείου-πρώην εξωτερικά 
ιατρεία), 22410 20343  

ccrodos@kethea-
ariadni.gr  

Ρόδος 85100 

Ενορία Χριστού, κτίριο ΚΑΠΗ, 
Κάλυμνος 85200 

2243024167 
kalymnos@kethea-

ariadni.gr  

ΚΕΘΕΑ 
ΝΟΣΤΟΣ 

Ερμού 311, Μυτιλήνη 81131 22510 25670 
accountingccm@kethea-

nostos.gr Ροδοκανάκη και Παράσχου 4, Χίος 
82100 

22710 83027 
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4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. ΑΦΜ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ 
Ε-MAIL 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΚΕΘΕΑ K.Y 
Σορβόλου 24, 
Αθήνα 11636 

210 9241993 

090047671 
Χναράκης 
Τριαντάφυλλος  

tchnarakis@kethea.gr ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

ΚΕΘΕΑ 
ΣΤΡΟΦΗ 

Φλωρίνης 15, 
Αθήνα 11251 

210 8827031 090047671 
Μακρή 
Ελευθερία 

accounting@kethea-
strofi.gr  210 8830129 

ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

ΚΕΘΕΑ 
ΑΛΦΑ 

Χαρβούρη 1, 
Αθήνα 11636 

210 9237777 090047671 
Παπαϊωάννου 
Γιώργος 

g.papaioannou@kethe
a.gr 210 9215776 

ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ 
ΔΡΑΣΕΙ 

Δροσοπούλου 
41-43, Αθήνα 
11257 

210 3847700 090047671 

Κατσάρα Ζωή 
katsara@kethea-

endrasei.gr  210 3300058 
ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

ΚΕΘΕΑ 
ΕΞΕΛΙΞΙΣ 

Κουμουνδούρου 
28 Αθήνα 
10437 

210 5200800 090047671 
Καραπάνου 
Μαρία 

accounting2@kethea-
exelixis.gr  

210 3821007 
ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

accounting@kethea-
exelixis.gr  

ΚΕΘΕΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Βαλτετσίου 37 
Αθήνα 10681 

210 3300751 090047671 

Τραϊφόρος 
Κωνσταντίνος 

accounting@kethea-
parembasi.gr  

210 3300779 
ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

22940 78323  

ΚΕΘΕΑ 
ΝΟΣΤΟΣ 

Ευπλοίας 32 210 4227942 090047671 

Γιάκα Ζωή 

accounting1@kethea-
nostos.gr  

Πειραιάς 18537 210 4227940 
ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

accounting@kethea-
nostos.gr  

ΚΕΘΕΑ 
ΔΙΚΤΥΟ 

Τσαμαδού 7 210 9212961 090047671 
Καραπάνου 
Μαρία 

accounting2@kethea-
exelixis.gr Αθήνα 10636 210 9212304 

ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

ΚΕΘΕΑ 
ΔΙΑΒΑΣΗ 

Σταυρoπoύλoυ 
29 

210 8653960 

090047671 
Λεοντόπουλος 
Δημήτρης 

accounting@kethea-
diavasi.gr 

Αθήνα 11252 
ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΚΕΘΕΑ 
ΣΧΗΜΑ & 
ΧΡΩΜΑ 

57400 Σίνδος 
Θεσσαλονίκη 

2310 797476 

090047671 
Κουλούρης 
Γιάννης 

account@kethea-
print.gr                                                                                         

ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

ΚΕΘΕΑ 
ΚΙΒΩΤΟΣ 

Τσολάκη και 
Αθηνάς  

2510 223131 

090047671 
Γιαννακοπούλου 
Χρηστίνα 

accounting@kethea-
kivotos.gr  Καβάλα  

65403 
ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

ΚΕΘΕΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

Πίνδου 4                                                                          

2310 221235 

090047671 
Εύα 
Χατζοπούλου 

accounting@kethea-
promitheas.gr 

Θεσσαλονίκη 
54625 

ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 
57400 Σίνδος 
Θεσσαλονίκη 

2310 799418 090047671 
Πόπη 
Αβραμίδου 

accounting@kethea-
ithaki.gr  2310 798694 

ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 
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ΚΕΘΕΑ 
ΠΙΛΟΤΟΣ 

Μεταμορφώσεως 
27 & 
Σοφοκλέους      
Βόλος 38333 

24210 23439    
24210 23863 

090047671 
Χατζησταματίου 
Νατάσα 

accounting@kethea-
pilotos.gr  

ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

ΚΕΘΕΑ 
ΕΞΟΔΟΣ  

2ο Χιλιόμετρο 
Λάρισας – 
Γιάννουλης  

2410 251839 090047671 
Παπουτσής 
Αντώνης  

accounting@kethea-
exodos.gr  

Λάρισα 41500 2410 251853 
ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ 

ΚΕΘΕΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Κοραή 11 26510 77010 090047671 
Θεοδώρου 
Ιωάννα  

accounting@kethea-
epirou.gr  

Ιωάννινα 
45444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

26510 77020 
ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

ΟΜΑΔΑ Ε΄ 

ΚΕΘΕΑ 
ΚΥΤΤΑΡΟ - 
ΟΞΥΓΟΝΟ 

Κουμουνδούρου 
3,  

27210 89482 

090047671 
Χρυσανθακόπουλος 
Χρήστος  

accounting@kethea-
kyttaro.gr  

Kαλαμάτα 
24100 

ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ 

ΚΕΘΕΑ 
ΝΟΣΤΟΣ 

Ευπλοίας 32, 
Πειραιάς 
18537 

2104 227940 

090047671 
Καραμβάλη 
Ειρήνη 

accounting1@kethea-
nostos.gr  

ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 

accounting@kethea-
nostos.gr  

ΚΕΘΕΑ 
ΑΡΙΑΔΝΗ 

Διονυσίου 1 & 
Σεφέρη, 716 
01 Ν. 
Αλικαρνασσός 
Ηράκλειο 
Κρήτης 

2810 334240 

090047671 

Φραγκιαδάκης 
Αντώνης 

accounting@kethea-
ariadni.gr 

ΔΟΥ Ιωνίας 
Θεσ/νίκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΟΜΑΔΑ ……………………………………………… 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

       

       

       

   ΣΥΝΟΛΟ    

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

   

 

Η προσφορά με δεσμεύει για 12 μήνες  από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση 
0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, κράτηση ύψους 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας άρθρο 3, Ν.3580/2007  καθώς 
και του αναλογούντος φόρου εισοδήματος Ν. 4172/2013, άρθρο 64 παρ. 2Γγ. 

 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 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 διαιρέσεως 
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 καταβάλουμε 
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 Δ΄ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.) 

 
              Αθήνα,……:...../......../……. 

Αριθ. πρωτ............................. 
 
 
 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  γραφικής ύλης για τις Μονάδες/Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (ΟΜΑΔΑ Α΄-ΣΤ’)  
 

 

Στην Αθήνα, σήμερα …………………, ημέρα …………  μεταξύ των συμβαλλομένων: 

 

1. Αφενός μεν του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)», που εδρεύει στη Σίνδο Ν. Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές 
του υπηρεσίες  στην  Αθήνα  (οδός  Σορβόλου  αριθ.  24,  Μετς ΤΚ 11636),  µε  Α.Φ.Μ.  090047671  
(∆.Ο.Υ. Ιωνίας  Θεσ/νίκης), νομίμως εκπροσωπούμενο από τον κ. Χρήστο Λιάπη, Πρόεδρο ΚΕΘΕΑ, 
δυνάμει του (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή) και 
 
 
2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με 
την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει 
...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως 
εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο 
«Ανάδοχος»)   
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η 
Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας. 

2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. 
πρωτ. …………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του 
παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…... 

3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της 
περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016  

4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
Ν.4412/2016: 

-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της 

(στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»)  

-η προσφορά του Αναδόχου 
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5. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:  

α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού 
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή 
εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

 
Άρθρο 1 

Αντικείμενο 
 
Αντικείμενο του παρόντος Συμφωνητικού είναι η προμήθεια γραφικής ύλης  (CPV: 30192700-8) για 
τις Μονάδες/Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών  
και συγκεκριμένα για την ομάδα/τις ομάδες:……………. σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην 
παρούσα και τα παραρτήματά της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A’ έως Ε’) που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της 
παρούσης. Oι ποσότητες που αναγράφονται ανά είδος στο Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης είναι 
ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των αναγκών του ΚΕΘΕΑ, με βάση την 
κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη και το ΚΕΘΕΑ δεν έχει υποχρέωση να 
εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον αυτό δεν 
επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
ή/και κατά τη διάρκεια τυχόν παράτασης αυτής.  

 
Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΚΕΘΕΑ.  
Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση για το ΚΕΘΕΑ  βαρύνει τον Κ.Α.Ε 6408000000 για τα έτη 2021 & 2022.   
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  …................. (ΑΔΑΜ….., ΑΔΑ……) 
για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε 
α/α ……. καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του ΚΕΘΕΑ.  
 

Άρθρο 3 
Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης-Τόπος εκτέλεσης 

 

3.1. Ως τόπος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζονται τα Θεραπευτικά Προγράμματα/ Μονάδες του ΚΕΘΕΑ της 
ΟΜΑΔΑΣ ………………..ή ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ………………….  

  3.2. Η διάρκεια της Σύμβασης είναι ένα (1) έτος  ήτοι 12 μήνες από την υπογραφή της . 
 

  3.3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

 
 
 
 

 Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

                                                      (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ) 
 

21PROC008891512 2021-07-09



 

 

 

4.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, η Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την 
Αναθέτουσα Αρχή και να λαμβάνει υπόψη της οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την 
εκτέλεσή της.  
 
4.2. Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης η Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις της 
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 νομοθεσίας, 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. 
  
4.3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.  
 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης 
του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.  
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η προμήθεια, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
4.4. H παράδοση των ειδών θα γίνεται άπαξ ή τμηματικά (ανά δίμηνο ή σπανιότερα) στη διάρκεια 
ενός έτους  από την υπογραφή της Σύμβασης, κατόπιν παραγγελιών που θα καταρτίζονται από τα 
Προγράμματα/Μονάδες, ανάλογα με τις ανάγκες τους, οι οποίες θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση 
και σε κτίρια, ώρες και ημερομηνίες που θα υποδεικνύονται εγγράφως, με mail ή επιστολή στον 
ανάδοχο με έντυπο παραγγελίας από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΚΕΘΕΑ. 
 
4.5. Οι παραδόσεις θα πρέπει να εκτελούνται το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την   
ημερομηνία παραγγελίας των ειδών.  
 
4.6. Προϋπόθεση για την παραλαβή της προς παράδοση προμήθειας  είναι η διαπίστωση  της 
συμφωνίας των τεχνικών της χαρακτηριστικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και την 
προσφορά της Αναδόχου. 
 
4.7. Η μεταφορά και   η παράδοση όλων των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα, 
δαπάνες και την ευθύνη της Αναδόχου. Το ΚΕΘΕΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, 
για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά τη μεταφορά των ειδών. 'Όλα τα 
προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες της Αναδόχου, μέχρι της οριστικής 
παραλαβής τους. 
 
4.8. Οι Τμηματικές ή οριστικές Παραλαβές των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιούνται από τις 
αρμόδιες ανά περιοχή Επιτροπές  Παρακολούθησης και Παραλαβής οι οποίες θα συντάσσουν σχετικά 
πρωτόκολλά παραλαβής, κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου εντός 5 ημερών από την 
παράδοση των ειδών. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της παρούσας, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
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αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παραδοτέων και συνεπώς, αν 
μπορούν να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες.   
 
4.9. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί αθέτηση, παράβαση ή πλημμελής εκτέλεση των συμβατικών 
υποχρεώσεων, το ΚΕΘΕΑ θα δικαιούται να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση με τον προμηθευτή, ο 
οποίος θα κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

 

Άρθρο 5 
 ΑΜΟΙΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
 5.1. Η αμοιβή του αναδόχου για την εν λόγω προμήθεια, συμφωνείται στο ποσό των ………………. ευρώ 
άνευ Φ.Π.Α. (…………………. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και πάσης φύσεως κρατήσεις, φόρους 
και έξοδα του αναδόχου, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ’) 
της παρούσης (ΑΔΑ ανάληψης υποχρέωσης:……………………………). 
 
5.2. Η αμοιβή  του προμηθευτή, δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο 
ή αιτία. Η τιμή που αναγράφεται στην Οικονομική του Προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι την 
λήξη της Σύμβασης. 
 

5.3. Στην αμοιβή του προμηθευτή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως κρατήσεις και φόροι ήτοι: 

α)  Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

γ)  Κράτηση ύψους 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας άρθρο 3, Ν.3580/2007 η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης. Το 
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή. 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

ε)   Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 Ν.4412/2016) όπως ισχύει. 

 

5.4. Για την εξόφλησή του ο Ανάδοχος θα εκδίδει ξεχωριστά τιμολόγια που θα αποστέλλει σε κάθε 
Θεραπευτικό Πρόγραμμα/Μονάδα του ΚΕΘΕΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’- Διευθύνσεις Αποστολής 
τιμολόγησης ), ύψους ανάλογου με τα προσφερόμενα είδη, τα οποία θα παραδίδει στα αντίστοιχα 
Προγράμματα  του ΚΕΘΕΑ.  
 
Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών μετά την τμηματική ή οριστική 
παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και κατόπιν κατάθεσης με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200, παρ. 4 Ν 
4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (αποδεικτικό  φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας).  
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Η πληρωμή των τιμολογίων  θα γίνεται με τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό υπ’ αριθμ 
………………………….. Τραπεζικό Λογαριασμό. 
5.5. Η πληρωμή του τιμήματος της προμήθειας  θα γίνει σε ΕΥΡΩ. 

5.6. Όλες οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του 
προσφέροντα,  όπως ενδεικτικά μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή 
απασχόληση, έξοδα Αναδόχου και οι εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλον 
ασφαλιστικό φορέα για ασφάλιση του προσωπικού, 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 πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την 
υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 
 

 

Άρθρο 6 
Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -  

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  
 
6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά. στο χρόνο , τρόπο και τόπο  που καθορίζονται 
στα άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης.  
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται  το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών από τη διαβίβαση σχετικής 
έγγραφης παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής 
 
6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα  με το άρθρο 
6.1. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη 
αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2  της Διακήρυξης.   
 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής, τρόπους 
ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον 
Ανάδοχο  που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.   
 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης  
 
6.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
εντός 5 ημερών από την παράδοση των ειδών. 
 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.  
 
Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη  αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 
του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από 
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της 
παρούσας σύμβασης και των άρθρων  6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 
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δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από την παρούσα  σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  
 
6.4. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι 

εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που 

αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη 

σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

6.5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών 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 από την 

Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται 

στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 7 
Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση 

 
7.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 
με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 
σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και 
την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της 
Διακήρυξης. 
 
7.2.  Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης. 
 
7.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 
και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 8 
Υπεργολαβία 

 
8.1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 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 Αναδόχου.  
 
8.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα 
με το  άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
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Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, 
καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος 
θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και  οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
 
8.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. 
Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, 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 ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
4.4.3. της Διακήρυξης. 
 
 

Άρθρο 9 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 

 
9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος 
από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης 
της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός   που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 
της Διακήρυξης. 
 
9.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και 
το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 
5.2.2. της Διακήρυξης. 
 
9.3.  Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που 
προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν 
προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο 
τύπο: 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς 
θεωρείται ίσο με μηδέν. 
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο 
οικονομικός φορέας. 
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,01. [Για 
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την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής. 
 

Άρθρο 10 
Τροποποίηση σύμβασης 

 

10.1. 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 κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως 
άνω υλικών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το 
χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του 
Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής 
δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

10.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και 
ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 
 

                                                                              Άρθρο 11 
Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

 

Η Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή τις εξ΄ αυτής 
πηγάζουσες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις της, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΚΕΘΕΑ. 
Σε περίπτωση παράβασης το ΚΕΘΕΑ έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον.  
 

Άρθρο 12 
Καταγγελία εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής 

 
12.1. 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 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης 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 Δικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, ή καθυστερεί την παράδοση 
αυτού, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.  

ε)  Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της  Αναθέτουσας  
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. 
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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.   

12.3.  Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ 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. 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 επιφέρει 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 
αντίστοιχους αυτών της Σύμβασης ή έστω με όρους ανάλογους των προσφερομένων για ίδιες ή παρόμοιες 
προμήθειες κατά τον 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 
αποζημίωση για ζημία της, εξαιτίας της ως άνω καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη 
για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη 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 
Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του τμήματος του Έργου που παραδόθηκε. 

 
 
 
 
 

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.  
 
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 
είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
 
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της 
προμήθειας. 
 

    Άρθρο 14 
Εμπιστευτικότητα 
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14.1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΚΕΘΕΑ, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει -κατά τη 
διάρκεια της παρούσας σύμβασης, μετά τη λήξη της ή με άλλο τρόπο λύση αυτής - εμπιστευτικές 
πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση 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 του ΚΕΘΕΑ, ούτε να δεσμεύει το ΚΕΘΕΑ, με κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή του συναίνεση. 

14.3. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων του, το ΚΕΘΕΑ δικαιούται 
να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας του, όπως και την παύση κοινοποίησης των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, διατηρεί δε το δικαίωμα να κηρύξει 
έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 15 
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα 
αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν 
λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν 
αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 

 

 
 

Άρθρο 16 
ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
16.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον 
δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά  μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη Σύμβαση, 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις : 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη Σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
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της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

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. 

16.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, 
για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

 

                                                                      Άρθρο 17 

Ιεράρχηση συμβατικών τευχών 
Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους όρους και 
τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση της προμήθειας και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Συμπληρωματικά 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη και στην Προσφορά του Αναδόχου μόνον εφόσον αυτό 
κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης. 

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ΄αρ. ΚΥ/2019/ 1074 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 18 
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

 
18.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.   
 
18.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος 
του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -
Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), 
μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες 
συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.  
 
18.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, 
και/ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος συμφωνούν, ότι σε περίπτωση που τυχόν προκύψει οποιαδήποτε 
διαφορά από ή σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, ενδεικτικά ως προς το κύρος, την ερμηνεία ή/και 
την εκτέλεση 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 εκάστοτε 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. 
 
 
 

Άρθρο 19 

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)3  

 

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους 
συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε 
ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση 
συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών 
απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία 
επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο 
συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των 
δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς 

                                                           
3 Αφορά σε φυσικά πρόσωπα 
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φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους 
από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε 
περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας 
της εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, 
διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό 
πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από 
αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 
του ν. 4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου 
νόμου. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..). 

 

B) Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα 
παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο 
βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη 
δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου 
εκτελούντος την επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των 
προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και 
τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής 
υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης 
ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και 
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διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς 
προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  

 

 

Άρθρο 16 
Λοιποί όροι 

 
Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση 
της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, τα οποία αφού 
διαβάστηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη και βεβαιώθηκαν ότι ανταποκρίνονται στην πραγματική 
τους βούληση, τα υπέγραψαν και πήρε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα. 
 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 
 

                      Χρήστος Λιάπης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E΄ –  ΕΕΕΣ    

 
To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρ. 79 του Ν. 4412/2016 το οποίο μπορεί να εξαχθεί, 
να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  
1) Η αναθέτουσα αρχή:  
(α) Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ 
για την συγκεκριμένη διακήρυξη.  
 
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.  
 
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο.  
(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 
 (α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί 
στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. Στην ιστοσελίδα αυτή, 
πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ 
του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.  
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.  
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση 
του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του 
Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει 
οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac 
OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.  
( (ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ  σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής.  
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
 

 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα  αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
 

Στοιχεία της δημοσίευσης 
 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί  προκήρυξη 

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 

απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται  στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 
 

Προσωρινός αριθμός 

προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 

[], ημερομηνία [], σελίδα [] 

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 
 

 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 

είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 

παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
 
 

Δημοσίευση σε εθνικό 

επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. 

gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ]) 
 

 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε  να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες 

θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης. 
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Ταυτότητα του αγοραστή 
 
 

Επίσημη ονομασία: 

 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:  090047671 

Δικτυακός  τόπος (εφόσον 

υπάρχει):  www.kethea.gr 

Πόλη:  ΑΘΗΝΑ 

Οδός και αριθμός:  ΣΟΡΒΟΛΟΥ 24 

Ταχ. κωδ.: 11636 

Αρμόδιος επικοινωνίας:  κος Παπαϊωάννου Γιώργος 

Τηλέφωνο:  210-9241993 

φαξ: 

Ηλ. ταχ/μείο:  promithies@kethea.gr 

Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά  με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος:  Προμήθεια γραφικής ύλης για ένα έτος 

Σύντομη περιγραφή: 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις Μονάδες 

/Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια  για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής επί του συνόλου της προμήθειας των ειδών αθροιστικά ανά ομάδα. 

Αριθμός αναφοράς αρχείου 

που αποδίδεται στον φάκελο 

από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα (εάν 

υπάρχει): 

 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα   

 
Α: Πληροφορίες  σχετικά  με τον οικονομικό φορέα 

 

Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός  τόπος (εφόσον υπάρχει): 
 

 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 
 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 
 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 
 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

- 
 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται  η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- 
 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

Ναι / Όχι 
 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα  στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Ναι / Όχι 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 

άλλους; 
 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

- 
 

Προσδιορίστε  τους άλλους οικονομικούς φορείς  που συμμετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

- 
 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 
 
 
 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 
 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 

- 
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Β: Πληροφορίες  σχετικά  με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 
 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
 

Γ: Πληροφορίες  σχετικά  με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 

Βασίζεται  σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Όνομα της οντότητας 

- 
 

Ταυτότητα της οντότητας 
 

- 
 

Τύπος ταυτότητας 
 

- 
 

Κωδικοί CPV 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
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Δ: Πληροφορίες  σχετικά  με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται  σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους  υπό μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Όνομα της οντότητας 

- 
 

Ταυτότητα της οντότητας 
 

- 
 

Τύπος ταυτότητας 
 

- 
 

Κωδικοί CPV 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
 
 
 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού   
 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 

εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί  απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
 

Λόγος(-οι) 

- 
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Προσδιορίστε  ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται  απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά)  σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Διαφθορά 

 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί  απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
 

Λόγος(-οι) 

- 
 

Προσδιορίστε  ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται  απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά)  σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Απάτη 

 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί  απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
 

Λόγος(-οι) 

- 
 

Προσδιορίστε  ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται  απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά)  σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί  απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
 

Λόγος(-οι) 

- 
 

Προσδιορίστε  ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται  απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά)  σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί  απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
 

Λόγος(-οι) 

- 
 

Προσδιορίστε  ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται  απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά)  σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί  απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
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Λόγος(-οι) 

- 
 

Προσδιορίστε  ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται  απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά)  σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 
 

 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 
 

Ενεχόμενο ποσό 
 

 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 
 

Διευκρινίστε: 

- 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας 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; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

 
 
 
 
 

 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,  τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 

και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 

από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 
 

Ενεχόμενο ποσό 
 

 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 
 

Διευκρινίστε: 

- 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας 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; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

 
 
 
 
 

 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 
 
 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό  παράπτωμα 

Πληροφορίες  σχετικά  με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό  παράπτωμα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
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14 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

21PROC008891512 2021-07-09



15 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Πτώχευση 

 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα  παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
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16 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα  παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα  παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

21PROC008891512 2021-07-09



17 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα  παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Υπό αναγκαστική διαχείριση  από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

 

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση  από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα  παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Αναστολή επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων 

 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
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18 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα  παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού  παραπτώματος 

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό  παράπτωμα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς  με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς  με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 

εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 

απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και 

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 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; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής   
 

Α: Καταλληλότητα 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό  μητρώο 
 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά  επαγγελματικά  μητρώα 

που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 

παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς  από ορισμένα κράτη 

μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις  που 

καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 

 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά  εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 

παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς  από ορισμένα κράτη 

μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις  που 

καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική  ικανότητα 
 

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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται,  ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους  υπό 

μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος 

της σύμβασης σε τρίτους  υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 

ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 

πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς  υπεργολάβους, 

βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
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Λήξη   
 

Μέρος VΙ: Τελικές  δηλώσεις 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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 αναφέρονται, εκτός εάν: 
 
 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα  να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 

έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 
 
 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 

άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά  έγγραφα. 
 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται  στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 

Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 

τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται  στο Μέρος Ι. 
 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-

ές): Ημερομηνία 

Τόπος 
 

Υπογραφή 
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