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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Τρίκαλα 15/3/2019                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                        Αριθμ. Πρωτ: οικ. 1578/63927 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση :   Β.Τσιτσάνη  31         

Ταχ. Κώδικας :  42100                                          

Πληροφορίες : Τζιώλης Χρ.                   

Τηλέφωνο :     2431 - 046326                

FAX :                  2431 - 046115  

E-MAIL  :   h.tziolis@thessaly.gov.gr                        

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας γραφικών-χαρτικών & αναλώσιμων υλικών Η/Υ για τις 

ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για το έτος 2019 

   
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2.Το Π.Δ 129/2010 (Οργανισμός της Περιφέρεια Θεσσαλίας )  
3.Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16):Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  
Υπηρεσιών( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ).  
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2-2012), το άρθρο 
238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) και το άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 
90/Α/18.4.2013). 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». 
7. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 
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8. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων 
και αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης. 

 9. Το απόσπασμα πρακτικού 13/15-11-2018 Θέμα 1ο: «Εισηγητική έκθεση επί της 
συντάξεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (ΑΔΑ: 
ΩΑΙ47ΛΡ-ΙΦΞ)     

10. Το με αριθμ. Οικ. 94/8-1-2019 αίτημα δέσμευσης πίστωσης του τμήματος Λογιστικής 
& Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Ε. Τρικάλων, αίτημα Π.Σ. 855.     

11. Tην υπ’ αρθμ  πρωτ.1026/42147(Α/Α 867) απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης στον 
Ε.Φ.073 ΚΑΕ 1111(ΑΔΑ:ΩΙΣΖΛΡ-Ε5Θ)& (ΑΔΑΜ 19REQ004515831 2019-02-25) με αριθμό 
καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας Α/Α Βεβ: 
900 

12. Τις αριθμ. 374/12-2-2019/Πρακτικό 5ο και 477/26-2-2019/Πρακτικό 7ο, αποφάσεις της 
Οικ. Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας  
13. Την ανάγκη προμήθειας ειδών γραφικής ύλης &  αναλωσίμων υλικών Η/Υ των 
Υπηρεσιών της Π. Ε. Τρικάλων, του ΚΕΣΥΠ, του ΚΕΣΥ, των Δ/νσεων  Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπ/σης Τρικάλων, καθώς επίσης και των λοιπών υπηρεσιών τους.    
  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 

Συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου προμήθειας ειδών γραφικής 
ύλης και αναλώσιμων υλικών Η/Υ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή ανά είδος  αλλά και δυνατότητα προμήθειας και άλλων πρόσθετων 
ποσοτήτων ίδιων υλικών με τις ίδιες τιμές  για τις ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων του έτους 2019. 

     

    

Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ     59.622,00 

  

  

ΦΠΑ (24 % ): 14.309,28 

Τελική προϋπολογισθείσα δαπάνη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 73.931,28 

  

Η σχετική δαπάνη 73.931,28 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2019 της 
Περιφέρεια Θεσσαλίας Π.Ε. Τρικάλων, Ειδικό Φορέα 073, Κωδικός 1111, και με το 
δικαίωμα προαίρεσης, εφόσον ενεργοποιηθεί, θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του 
προϋπολογισμού.  

 

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών 

Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι η 28/3/2019 
(ημέρα Πέμπτη) και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο 132, του Κεντρικού κτιρίου της Π.Ε 
Τρικάλων  (Πρωτόκολλο, Τσιτσάνη  31, 1ος όροφος, 42132, Τρικάλων). 
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Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν 
εκπρόθεσμες και δε θα γίνουν δεκτές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών: α) 
όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών και β) όταν τα έγγραφα της 
σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 120 ημέρες από την επόμενη 
μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, υπερισχύοντας όποιας άλλης αναφοράς σε 
οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς τους για μικρότερο διάστημα. 

 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής έχει δικαίωμα υποβολή προσφοράς για μέρος των ειδών ή 
και για το σύνολο (τμηματική ή ολική προσφορά). 

 

Ο συνοπτικός  διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης 
αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, και τα Παραρτήματά της: Α. Σχέδιο Σύμβασης, Β. Τεύχος 
Οικονομικής Προσφοράς και Γ. Υπόδειγμα Εγγυητικής καλής εκτέλεσης, Δ. 
Τεύχος ΤΕΥΔ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

 

 

 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

Κ. Αγοραστός 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

1.1 Ορισμοί - Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού -Διευκρινίσεις επί 
όρων διακήρυξης 

Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση από την Αναθέτουσα 
Αρχή, αναλαμβάνοντας την προμήθεια των ειδών που προβλέπονται από την παρούσα. 

Αναθέτουσα αρχή: η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων υλικών  για την 
κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Τρικάλων και των Περιφερειακών Γραφείων 
Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπών υπηρεσιών τους, τα 
χαρακτηριστικά των οποίων αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β. 

 

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν 
να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή: 

Α) από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr, στην 
διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρεσίας » Διακηρύξεις / Προκηρύξεις) και την οποία θα 
πρέπει να παρακολουθούν οι υποψήφιοι, ώστε να καθίστανται εγκαίρως ενήμεροι για 
τυχόν πληροφορίες ή Διευκρινήσεις. 

Β) Από την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην 
ταχυδρομική διεύθυνση: Τσιτσάνη 31, ΤΚ 42132, 3ος όροφος, Γραφείο 326, Τμήμα 
Προμηθειών, τηλέφωνο:2431351626, Fax: 2431046115, e-mail: h.tziolisi@thessaly.gov.gr, 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

Διευκρινήσεις επί των όρων της παρούσας Διακήρυξης, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως 
οι ενδιαφερόμενοι από την Αναθέτουσα αρχή, μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί 
απαραίτητη, θα αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της προκήρυξης 
http://www.thessaly.gov.gr, (στην διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρεσίας » Διακηρύξεις / 
Προκηρύξεις) το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών.  

 

1.2 Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων, τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα: 

α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης, 
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β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων 
Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι 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. 

 

1.3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι η 28/3/2019 (ημέρα 
Πέμπτη) και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο 132, του Κεντρικού κτιρίου της Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ   
(Πρωτόκολλο, Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31, 1ος όροφος, 42132, Τρίκαλα). 

 

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως 
συστημένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα παραληφθούν μόνο αν 
πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής. 
Προσοχή - η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή 
να αξιολογηθούν  αντιστοίχως. Η γλώσσα σύνταξης της προσφοράς είναι υποχρεωτικά η 
Ελληνική [επί ποινή αποκλεισμού], με εξαίρεση τυχόν επισυναπτομένων προσπέκτ, τα 
οποία μπορεί να είναι εκτός από την Ελληνική 

Ο Φάκελος της προσφοράς θα είναι της μορφής: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για τον Συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας γραφικών-χαρτικών & 
αναλώσιμων υλικών Η/Υ για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 

Τρικάλων για το έτος 2019. 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ  (Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, 
Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31, ΤΚ 42132, Τρίκαλα) 

Διακήρυξη: οικ. 1578/63927 

Ημ/νία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 28/3/2019, 11:00 πμ 

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής-Αποσφράγισης : 28/3/2019, 11:15 πμ 

 

Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα: (επωνυμία, διεύθυνση, ο 
αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση 
(email). 

(Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους) 

 
και θα πρέπει να περιέχει ΔΥΟ (2) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥΣ: 
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A. Χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων 

του κυρίως φακέλου και την εξής: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ο 
οποίος θα περιέχει:  

 Συμπληρωμένο το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για 
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών (Παράρτημα Δ), 

 Συμπληρωμένη,  υπογεγραμμένη  και  με  σφραγίδα  του  
προσφέροντα, Υπεύθυνη  Δήλωση  του  ν.1599/1986  όπου  θα  
αναφέρονται  τα  στοιχεία εγγραφής  στο Εθνικό  Μητρώο  
Παραγωγών  (Ε.Μ.ΠΑ.) των  παραγωγών των προσφερόμενων 
προϊόντων. 

B. Έναν ΧΩΡΙΣΤΟ -επί ποινή απορρίψεως- σφραγισμένο υποφάκελο, ο 
οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων του κυρίως φακέλου που αναφέρονται 
ανωτέρω και την εξής: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
Ο φάκελος αυτός θα περιέχει το «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
συμπληρωμένο σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. 

Υπεύθυνη  δήλωση  για το  Εθνικό  Μητρώο  Παραγωγών  (Ε.Μ.ΠΑ.): 

Ο  προσφέρων  θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία, 
για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη: 

1. Στην περίπτωση που είναι μόνο διανομέας και όχι παραγωγός (όπως ορίζεται στο ΦΕΚ  
2454/Β/09-08-2016 -Ελληνικός  Οργανισμός  Ανακύκλωσης) του είδους: θα δηλώσει  ότι 
εφόσον  δεν  είναι  παραγωγός  του, δεν  υποχρεούται  να  είναι εγγεγραμμένος  στο 
Ε.Μ.ΠΑ. όμως θα  καταγράψει  τα  στοιχεία  εγγραφής  του υπόχρεου  παραγωγού  του  
προϊόντος  στο  μητρώο  Ε.Μ.ΠΑ: α)Επωνυμία, β)ΑΦΜ, γ)Αριθμός Μητρώου Παραγωγών. 

2. Στην  περίπτωση  που είναι ο ίδιος, ο παραγωγός του  είδους, θα καταγράψει  τα 
στοιχεία  εγγραφής  του  στο  μητρώο Ε.Μ.ΠΑ.: α)Επωνυμία,  β)ΑΦΜ,  γ)Αριθμός 
Μητρώου Παραγωγών. Και στις 2 περιπτώσεις, αν ο παραγωγός δεν είναι ακόμη 
εγγεγραμμένος αλλά η εγγραφή είναι σε εξέλιξη, να καταγραφεί, για το συγκεκριμένο 
είδος, στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι η εγγραφή  είναι  σε  εξέλιξη  και  ότι τα  στοιχεία  
εγγραφής  θα  είναι  διαθέσιμα  μέχρι  την υπογραφή του Συμφωνητικού. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή από το υποψήφιο ανάδοχο όλων των όρων της διακήρυξης. Μη αποδοχή όρων 
της διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς μπορεί να αποτελέσει λόγο πλήρους απόρριψης, 
όταν θα ελεγχθεί η προσφορά, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που 
δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, 
η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική 
προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις 
ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 
διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 
ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
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προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων 
της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν 
έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά 
στοιχεία. (Άρθρο 102 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που ζητούνται υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε 
περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο), φέρουν ημερομηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

 

 

1.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται το ανώτερο σε 59.622,00 Ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, σύνολο 73.931,28 με το ΦΠΑ, και με το 
δικαίωμα προαίρεσης, εφόσον ενεργοποιηθεί, θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του 
προϋπολογισμού. 

Τα είδη και η εκτιμώμενη ποσότητα αυτών, παρατίθενται στο Παράρτημα Β. 

Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς Φ.Π.Α., θα γίνουν όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις. 

 

1.5 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 Με την προσφορά, η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ, ανά μονάδα μέτρησης για κάθε 

διακριτό είδος προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτά αναγράφονται στο 
«Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς» του Παραρτήματος Β. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη 
διακήρυξη. Η τιμή προσφοράς ανά είδος θα πρέπει να είναι μικρότερη από 
την ενδεικτική τιμή του προϋπολογισμού. 

 Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος έχει δικαίωμα υποβολή προσφοράς για μέρος των 
ειδών ή και για το σύνολο (τμηματική ή ολική προσφορά). 

 Οι αναγραφόμενες ποσότητες ανά είδος είναι ενδεικτικές και προέρχονται από 
εκτίμηση σε τάξη μεγέθους. Η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να προμηθευτεί 
υψηλότερο (εντός επιτρεπόμενων ορίων) όπως και χαμηλότερο αριθμό ποσοτήτων 
από τα αναγραφόμενα στο Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς και πάντοτε εντός των 
ορίων του προϋπολογισμού. Επίσης, σε περίπτωση απόσυρσης συσκευής 
εκτύπωσης ή φωτοτυπικού μηχανήματος δεν θα προμηθευτεί τα είδη που 
προβλέπονται για τις  συσκευές αυτές. 

 Βασική προϋπόθεση όλων των υπό προμήθεια ειδών του Παραρτήματος Β, 
είναι η αυθημερόν αντικατάστασή τους σε περίπτωση προβληματικού 
αναλωσίμου και η τμηματική προμήθειά τους σε μικρές ποσότητες διότι δεν 
υπάρχει αποθηκευτικός χώρος.   

 Τα αναλώσιμα υλικά του παραρτήματος Β των φωτοτυπικών (Πίνακας Ι) θα 
πρέπει να είναι αυθεντικά (γνήσια) με αναγραφή του κατασκευαστή στην 
συσκευασία. 
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 Τα αναλώσιμα υλικά του παραρτήματος Β των Laser toner (Πίνακας ΙΙ) θα 
είναι συμβατά όχι αναγομωμένα ή ανακατασκευασμένα.  

 Τα αναλώσιμα υλικά του παραρτήματος Β των Inkjet (Πίνακας ΙΙΙ) θα 
είναι συμβατά όχι αναγομωμένα ή ανακατασκευασμένα  

 Τα αναλώσιμα υλικά του παραρτήματος Β των μελανοταινιών (Πίνακας 
IV)   θα είναι αυθεντικά (γνήσια) και θα φέρουν στην συσκευασία τους την 
ετικέτα του κατασκευαστή.   

 Η μονάδα μέτρησης σε κάποια είδη, αναγράφεται με βάση τους αριθμούς που 
απαντώνται στην αγορά. Αν πάραυτα και κατ’ εξαίρεση, παρατηρηθεί το φαινόμενο 
κάποιοι προσφέροντες να αναγράφουν διαφορετικό αριθμό τεμαχίων (τμχ.) σε 
κάποια μονάδα μέτρησης, η προσφορά του θα πρέπει να αναχθεί οικονομικά κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να αναφέρεται σε κοινό αριθμό με τα ζητούμενα.  
Οι προσφέροντες θα πρέπει να σημειώσουν σε ξεχωριστό έγγραφο στο τέλος της 
Οικονομικής Προσφοράς τον α/α των ειδών και τη φύση της αλλαγής σε σχέση με 
τα ζητούμενα, ώστε να διευκολυνθεί η αξιολόγηση. 

 Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι 
υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πίνακας Ι - ΙV) του Τεύχους Οικονομικής Προσφοράς, που 
επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας. 

 Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

 

1.6 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής ανά είδος αναλωσίμου. 
 Υποψήφιος Ανάδοχος σε κάθε είδος, θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την 

χαμηλότερη τιμή για κάθε συγκεκριμένο είδος της παρούσας, εφόσον 
καλύπτονται οι όροι της Διακήρυξης. 

 Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές για οποιοδήποτε είδος, η 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. (Άρθρο 90 του 
Ν.4412/2016 (Α΄147)). 

 Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο Μειοδότης ανά είδος, κατόπιν της αξιολόγησης της 
πληρότητας και εγκυρότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τυχόν 
διαφοροποίηση ή παρερμηνεία στην προσφορά με τα ζητούμενα από τη διακήρυξη 
δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να 
προχωρήσει στην αμέσως χαμηλότερη τιμή. 

 Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη έως 30% ή μικρότερη έως 50% ποσότητα 
(άρθρο 105 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 

 

1.7 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού 
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(1.7.1). Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα 
γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (όπως αυτή συγκροτήθηκε με την 
απόφαση της υπ' αριθ. 477/26-2-2019, πρακτικό 7ο, ΑΔΑ: ΩΙΛΠ7ΛΡ-Τ89, απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας), στις 28/3/2019 και ώρα 11.00 πμ, στο 
Κεντρικό Κτίριο της ΠΕ Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31, 42132, 
Τρικάλων, 3ος όροφος γρ. 326),  

Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, 
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων 
που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

(1.7.2)  Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση 
της επιτροπής (άρθρο 117, Ν.4412/16). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί 
κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 
σύμβασης. 

Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τον κυρίως φάκελο και τον φάκελο των 
δικαιολογητικών και μονογράφει τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Οι φάκελοι με τις 
οικονομικές προσφορές μονογράφονται αλλά δεν αποσφραγίζονται. Στη συνέχεια γίνεται 
ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, για εκείνους 
που πληρούν τα δικαιολογητικά της §1.3, προβαίνει στην αποσφράγιση και μονογραφή 
των οικονομικών προσφορών και στην ανακοίνωση των τιμών. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει για το χρόνο έλεγχου των οικονομικών προσφορών 
και την ανάδειξη του μειοδότη ανά είδος. 

Το αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

(1.7.3) Η επιτροπή δικαιούται να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις για κάποιες από τις 
προσφορές, χωρίς να επιτραπεί να υπάρξει αντιπροσφορά. Προσφορές που 
παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

(1.7.4) Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση 
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση 
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή 
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για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να 
ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί 
έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 

 

1.8 Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος ανάδοχος, πρέπει να υποβάλλει σε 
σφραγισμένο φάκελο, μετά την σχετική ειδοποίησή του τα παρακάτω έγγραφα-
δικαιολογητικά: 

(1.8.1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας), έκδοσης έως και τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, απ' το οποίο θα προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αναφερόμενα στο ΤΕΥΔ και ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά:  

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

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(1.8.2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Ειδικότερα: α) Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων 
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό, β) Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα 
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για 
τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό, γ) Οι 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό και δ) Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα 
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό (δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά 
για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους). 
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(1.8.3) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. 

(1.8.4) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.Ε.Π.Ε., από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς. 

Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής 
αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης www.sepenet.gr.  

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από το 
Σ.Ε.Π.Ε.: Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη, όπου θα βεβαιώνεται δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε 
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή εάν έχουν εκδοθεί, την 
ημερομηνία, τη βαρύτητα και το ύψος του προστίμου που έχει επιβληθεί (ώστε να 
αποδειχθεί ότι δεν εμπίπτει στους σωρευτικούς λόγους αποκλεισμού). 

(1.8.5) Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει 
τη υποβολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών (στα πλαίσια του άρθρου 80 του Ν. 
4412/2016 (Α΄147)), τα οποία δεν αναφέρονται παραπάνω και οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από 
την Επιτροπή. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αυτά δεν υποβληθούν από τον 
συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

(1.8.6) Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω παραγράφων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(1.8.7) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά 1.4.1 έως 1.4.4, για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

1.9 Ενστάσεις 

1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε 
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 
της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα 
με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή 
της πρόσκλησης η ανάθετουσα 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 
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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.  

 
1.10 Εγγυήσεις - Υπογραφή Σύμβασης  

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

(1.10.1) Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. 
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το 
ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (Ν.4412/16, άρθρο 72, παρ.1β). 
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφής της σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μήνες 
μετά τη λήξη της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Γ΄ και να περιέχει όλους τους όρους του.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους της παρούσας, η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και εκπίπτει για ολόκληρο το ποσό 
ή για μέρος, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των υλικών/εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
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 (άρθρο 72 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 
Οι υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

 

(1.10.2) Υπογραφή Σύμβασης 

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται, 
δε, από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 
περιεχόμενο της παρούσας. 

Σε αυτή ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή και την εκτέλεση του έργου, 
καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. 

Ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της το αργότερο εντός είκοσι (20) εργάσιμων 
ημερών, από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

Υπόδειγμα Σύμβασης με τα βασικά της στοιχεία επισυνάπτεται στην παρούσα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση 
τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται (σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 
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1.11 Παράδοση / Παραλαβή– Πληρωμή – Κρατήσεις 

 

(1.11.1) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται έως 31/12/2019. Η 
παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 
συμβατικού χρόνου κατόπιν σχετικών παραγγελιών από τη Δ/νση Διοικητικού-
Οικονομικού της Π.Ε. Τρικάλων  Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

(1.11.2) Η πληρωμή στον κάθε προμηθευτή θα γίνει τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 
συμβατικού χρόνου, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση 
της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο 
δικαιολογητικών. 

 

(1.11.3). Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

-Κατά την πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4% επί 
του καθαρού ποσού της αξίας τους. 

-Κατά την πρώτη πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κράτηση 0,06% επί του συνολικού 
καθαρού (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) συμβατικού τιμήματος, υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. (Η κράτηση επιβάλλεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.4013/15.09.2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15.09.2011), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την 
πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό 
τραπεζικό λογαριασμό). 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νομίμων κρατήσεων, οι όροι της 
παρούσας συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 
δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. 

 

(1.11.4) Η Ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής μόλις ολοκληρωθεί η παράδοση του υλικού στους χώρους που προβλέπονται 
από την παρούσα διακήρυξη ή από τη σύμβαση ή από τη συνεννόηση του αναδόχου με 
την Υπηρεσία. Η Οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται εντός δέκα (10) 
ημερών από την παραλαβή τους και αφού διαπιστωθεί η καλή λειτουργία των 
παραδοθέντων υλικών στις συσκευές για τις οποίες προορίζονται. 

 

1.12 Εγγύηση - Ευθύνη Αναδόχου 

Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες 
από την ημερομηνία παράδοσης. 
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Ο Προμηθευτής ευθύνεται για την καλή ποιότητα και λειτουργία των γραφικών & 
αναλωσίμων υλικών που θα παραδώσει καθώς και την καλή λειτουργία τους  για όλη τη 
διάρκεια χρήσης τους εντός των προδιαγραφών και της περιόδου εγγύησής τους. 

 

1.13 Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 

(1.13.1) Ο ανάδοχος του έργου και η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 
φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά της ισχύος 
της Σύμβασης. 

(1.13.2) Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Λάρισας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, 
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

(1.13.3) Δεν αποκλείεται, όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο 
μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 
Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ 
τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 
διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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ΜΕΡΟΣ Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Α. Σχέδιο Σύμβασης  

Β. Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς  

Γ. Υπόδειγμα Εγγυητικής καλής εκτέλεσης 

Δ. Τεύχος ΤΕΥΔ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«Αναλωσίμων & Γραφικών υλικών  για την κάλυψη των αναγκών των 
Υπηρεσιών της Π.Ε Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

 

 

Στα Τρίκαλα σήμερα την ………………………..… ημέρα ………………………..….. του μηνός 
……………………… του έτους 2019, μεταξύ των:  

 

Της εδρεύουσας στα Τρίκαλα, Β. Τσιτσάνη 31, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων - 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, με ΑΦΜ 997844846 ΔΟΥ Α’ Λάρισας, νομίμως 
εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο 
(εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και 
1) Της εταιρείας …………………………. με την επωνυμία «………………..», 

νομίμως εκπροσωπούμενης από …………………………, που εδρεύει στ.. 
………….. (……………….), με ΑΦΜ ………….. ΔΟΥ …………., (εφεξής ο 
«Ανάδοχος») 

 

και έχοντας υπόψη 

 

1. του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, 

2. του N.4071/2012 (ΦΕΚ 87 Α΄11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/50/ΕΚ», 

3. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112/13.07.2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια »και άλλες 
διατάξεις, 

4. του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με 
την προσθήκη του Ν.3801/04.09.2009 (ΦΕΚ A’ 163) Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης 
δημοσίευσης», 

5. του Ν.4024/2011, άρθρο 26 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011 ) και των σχετικών εγκυκλίων 
& αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης 
συλλογικής οργάνων της διοίκησης, 

6. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις, 

7. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

8. του Π.Δ.129/2010 (ΦΕΚ222/ Α /27-12-2010) Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

9. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», 
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10. του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α’ 194/22.11.2010 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες », όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 

11. Τα πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) 
με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ ……………………, το οποίο εγκρίθηκε με το αριθμ. 
……………., 

12.  Την με α/α ………. (Πρακτικό ………..) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για την έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας οικ. έτους 2019 (ΑΔΑ: …………….)   

13.  Απόφαση Oικ. Επιτροπής ………..(Πρακτικό ………….)ΑΔΑ:……………. 

14. Tην υπ’ αρθμ  πρωτ. …………… απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης στον Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 1111(ΑΔΑ:…………..)& (ΑΔΑΜ ……………………) με αριθμό καταχώρησης στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας Α/Α Βεβ: ….. 

15. Την με αριθμ. …… (Πρακτικό …) (ΑΔΑ: …………..) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλώσιμων υλικών  
και των όρων αυτού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Τρικάλων και Δ/νσεων 
Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων. 

16. Τα πρακτικά διενέργειας, αξιολόγησης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 
της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

17. Την με αριθμό ……………… (Πρακτικό ………………….2019) (ΑΔΑ: ………………….) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί κατακύρωσης 
…… 

18.  Την Αριθμ. ..................../…………………… Εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης ποσού ………. που κατέθεσε ο ανάδοχος πριν από την 
υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 

 

συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω, υπό τους εξής ειδικότερους όρους:  

1.1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η προμήθεια «γραφικής ύλης & αναλώσιμα 
υλικά για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε Τρικάλων Περιφέρειας 
Θεσσαλίας» και ειδικότερα η προμήθεια  γραφικών &αναλώσιμων υλικών  λειτουργικές 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων 

1.2. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης, που έγινε με 
την υπ. αρ.  ….. (Πρακτικό …..) (ΑΔΑ: ……) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, την κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο προσφορά, καθώς και 
σύμφωνα με τους γενικούς όρους του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) για όσα θέματα δεν 
ρυθμίζονται από τις διατάξεις της προκήρυξης. 

1.3. Τα προσδιοριστικά στοιχεία του αντικειμένου, βάσει των οποίων διαπιστώνεται και 
ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή η υλοποίησή του, είναι: 

I. Τα προς προμήθεια είδη 
II. Το εγκεκριμένο κόστος ανά τεμάχιο εκάστου είδους 

1.4. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ορίζεται υπεύθυνος της προμήθειας από την 
πλευρά του Αναδόχου, ο/η…………….., ο οποίος είναι αρμόδιος για την υποβολή στην 
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Αναθέτουσα Αρχή εκ μέρους του Αναδόχου όλων των παραδοτέων και στοιχείων που 
απαιτούνται για την παρακολούθηση της ομαλής εκτέλεσης της Προμήθειας από την 
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα και με την παρούσα σύμβαση. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 2: Συμβατικά στοιχεία: 
2.1. Τα συμβατικά έγγραφα της παρούσας είναι: 
α) Σύμβαση 
β) Διακήρυξη – Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης 
γ) Προσφορά του Αναδόχου 
δ) Κατακυρωτική απόφαση 

2.2. Τροποποίηση των όρων  της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία 
των μερών και γίνεται αποκλειστικά με έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους 
συμβαλλομένους. 

2.3. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της 
σε άλλη γλώσσα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. 

2.4. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ 
αυτών μπορεί να έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 10 
κατωτέρω. 

2.5. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση 
κλπ. του Αναδόχου Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται 
μόνο εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με courier ή με τηλεομοιοτυπία ή σε 
ηλεκτρονική μορφή (e-mail) είτε να παραδίδεται δια χειρός, προκειμένου το περιεχόμενό 
τους να είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης ρητώς οποιασδήποτε 
άλλης μορφής επικοινωνίας. 

2.6. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3: Διάρκεια της Σύμβασης 
3.1. Το συμβατικό έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2019 ή μέχρι την ολοκλήρωση 
της προμήθειας εάν αυτή ολοκληρωθεί νωρίτερα.  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Το συνολικό τίμημα της παρούσας σύμβασης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
<……….> ευρώ  ΑΝΕΥ ΦΠΑ. 

Οι αναγραφόμενες ποσότητες ανά είδος προμήθειας, είναι ενδεικτικές και προέρχονται από 
εκτίμηση σε τάξεις μεγέθους, όπως αναφέρεται στη  Διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή, 
δύναται να προμηθευτεί υψηλότερο όπως και χαμηλότερο αριθμό ποσοτήτων από τα 
αναγραφόμενα στο Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου σύμφωνα με τους 
όρους της διακήρυξης. 
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Σε περίπτωση απόσυρσης συσκευής εκτύπωσης, δύναται να μην προμηθευτεί τα είδη (ή 
το υπόλοιπο της προμήθειας αυτών), που προβλέπονται για χρήση στη συσκευή αυτή. 

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται έξοδα για τη συσκευασία & μεταφορά των ειδών 
στους χώρους των Υπηρεσιών που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Διεύθυνση. 

Η παραπάνω τιμή θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης της 
προμήθειας από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και σύμφωνα με την 
καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού 
Ελέγχου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των 
απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 
- -Κατά την πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4% 

επί του καθαρού ποσού της αξίας τους. 
- -Κατά την πρώτη πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κράτηση 0,06% επί του 

συνολικού καθαρού (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) συμβατικού τιμήματος, 
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. (Η κράτηση 
επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.4013/15.09.2011 
(ΦΕΚ 204/Α’/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 του 
Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται 
από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό). 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νομίμων κρατήσεων, οι όροι της 
παρούσας συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 
δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

α/α  Περιγραφή 
Είδους 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδας 

(€ άνευ ΦΠΑ) 

Συνολική Τιμή  
(€ άνευ ΦΠΑ) 

      

      

      

 

Αν το αναλώσιμο το οποίο έχει κατακυρωθεί στον ανάδοχο αποδειχτεί μη κατάλληλης 
ποιότητας (πχ επανειλημμένη αστοχία λειτουργίας) ή υπάρξει απένταξή του από τη 
σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο, τότε η προμήθεια θα εξελιχθεί σε εκείνον τον μειοδότη με 
την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν έγγραφης αναφοράς στους εμπλεκόμενους 
προμηθευτές. Η προμήθεια γίνεται με πρόσθετη συμβατική πράξη με τον Μειοδότη με την 
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. 
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Η ανωτέρω διαδικασία γίνεται με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής όταν 
διενεργείται εντός του χρόνου ισχύος των προσφορών με υποχρέωση του Μειοδότη να 
ανταποκριθεί, ενώ σε περίπτωση που η ισχύς των προσφορών έχει παρέλθει, η διαδικασία 
γίνεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Μειοδότη για το ότι η τιμή προσφοράς 
παραμένει η ίδια. 

Αν ο Μειοδότης αρνηθεί (στην περίπτωση που δε δεσμεύεται από την ισχύ της προσφοράς 
λόγω παρέλευσης του χρόνου των 120 ημερών), η προμήθεια εξελίσσεται σε απευθείας 
διαπραγμάτευση κατ’ αρχήν με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και σε συνέχεια στο 
ελεύθερο εμπόριο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή για τη διευθέτηση 
προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν κατά τη λειτουργία των αναλωσίμων (πχ να 
αντικαταστήσει αναλώσιμα τα οποία εμφανίζουν αστοχία). 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, καταρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 
επιχειρηματικής μονάδας κατασκευής του προσφερόμενου προϊόντος που δηλώθηκε με 
την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. 

Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο 
λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για 
οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 
αλλαγή μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται 
απόφαση του αρμόδιου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΔΩΝ 

1. Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβατικού 
χρόνου με τυποποιημένο και υπογεγραμμένο έντυπο της Διεύθυνσης Διοικητικού-
Οικονομικού της Π.Ε Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο θα παραδίδεται στον 
Προμηθευτή ή θα αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail). 

2.  Στο έντυπο παραγγελίας θα περιγράφονται τα είδη και οι ποσότητες που τους 
αντιστοιχούν, με τις όποιες διευκρινήσεις (π.χ. αλλαγή τόπου παράδοσης). 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 

1. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από 
την παραγγελία τους στους χώρους της αναθέτουσας αρχής. Η παραλαβή των ειδών θα 
γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοσή 
τους και αφού διαπιστωθεί η καλή λειτουργία των παραδοθέντων υλικών στις συσκευές 
για τις οποίες προορίζονται. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών, η επιτροπή παραλαβής θα διενεργεί ποσοτικό 
και ποιοτικό έλεγχο και κατόπιν θα συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή 
απόρριψης) με τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η περιγραφή 
των ειδών στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου, υπερισχύει των δειγμάτων που 
προσκόμισε στη φάση της κατακύρωσης. 
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3.Ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των υλικών, ότι όλα τα είδη (αναλώσιμα 
- γραφικά) δεν δημιουργούν πρόβλημα στους εκτυπωτές για τους οποίους προορίζονται, 
και ότι η ημερομηνία λήξης τους θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες μετά την 
παράδοσή τους (ακόμα και σε περίπτωση που αυτή δεν αναγράφεται στη συσκευασία). Σε 
περίπτωση που το υλικό αποδειχτεί κατά την χρήση του ελαττωματικό, (π.χ. πρόκληση 
δυσλειτουργίας στη συσκευή κατά την χρήση, εμφανώς μικρότερη παραγωγή εκτυπώσεων 
από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή κλπ) αυτό θα επιστρέφεται και θα 
αντικαθίσταται αυθημερόν  από άλλο καινούριο αντίστοιχο. Σε περίπτωση επανειλημμένης 
αστοχίας θα ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας. 

4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και 
τους λόγους της απόρριψης. Ο προμηθευτής μπορεί να σημειώνει τις τυχόν παρατηρήσεις 
του στο πρωτόκολλο παραλαβής. 

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία 
σχετική με το χορηγούμενο είδος. 

6. Όλα τα είδη αναλωσίμων θα είναι καινούρια – όχι αναγομωμένα ή ανακατασκευασμένα. 

7. Ως χώρος παράδοσης-παραλαβής των υλικών, ορίζεται το Γραφείο 326, 3ος όροφος, , 
42132,  Τρίκαλα  (Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων, Τμήμα Προμηθειών), εκτός περιπτώσεων όπου ο προμηθευτής ειδοποιείται με 
σχετική ειδοποίηση.  

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο, η με αριθμό 
……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ……………. €, ισχύος μέχρι 
……………………….., της ……………….. Τράπεζας. 

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των 
υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.  

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλο ή εν μέρει του έργου της 
προμήθειας από τον Ανάδοχο σε τρίτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1. Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής αδικαιολογήτως παραβαίνει ή αμελεί τις 
υποχρεώσεις του, υπόκειται σε κυρώσεις, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 200-
215 του Ν.4412/2016 (Α΄147). 

2. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης καταπίπτει. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη 
σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  
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2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου 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,  

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. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους της με 
αριθμό ………………/2019 Διακήρυξης, τους όρους προσφοράς του προμηθευτή και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Αρμόδια δικαστήρια για τη σύμβαση είναι αυτά της Λάρισας. 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τρία (3) πρωτότυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Όλες οι σελίδες πρέπει να μονογραφούν από το Νόμιμο Εκπρόσωπο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι - Φωτοτυπικά:  

Όλα τα αναλώσιμα εκτυπωτικών μέσων θα είναι αυθεντικά (γνήσια) με αναγραφή του κατασκευαστή στην συσκευασία 

 

α/α Περιγραφή Είδους   
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα  Τιμή 

Τιμή 
προσφοράς 
χωρίς ΦΠΑ Σύνολο 

1 Canon Ir2520 CEXV33 τεμάχιο 10 45     

2 DEVELOP INEO +280 TN216 BK τεμάχιο 20 45     

3 DEVELOP INEO +280 TN216 Y/M/C τεμάχιο 25 85     

4 DEVELOP INEO 161 TN 114 τεμάχιο 15 30     

5 DEVELOP INEO 250 TN 211 τεμάχιο 5 40     

6 DEVELOP INEO 350 TN 311 τεμάχιο 5 35     

7 DEVELOP INEO 423 TN414 τεμάχιο 7 45     

8 KONICA 7255 TN601 τεμάχιο 1 60     

9 KONICA MINOLTA C280 TN216 BK τεμάχιο 10 45     

10 KONICA MINOLTA C280 TN216 Y/M/C τεμάχιο 15 85     

11 
RICOH AFICIO 2027 
NASUATEC DSM627 

2220D τεμάχιο 10 
25     

12 RICOH AFICIO 227 TYPE 2220D τεμάχιο 10 25     

13 RICOH FAX 1140L SP 1000 τεμάχιο 5 85     

14 RICOH SP 311 DN Ricoh 407246 τεμάχιο 5 90     

15 SHARP AR 5516 N AR-020T τεμάχιο 6 40     

16 SHARP AR 5618 MX-235GT τεμάχιο 5 40     

17 SHARP AR 5625 AR-310T τεμάχιο 5 50     

18 SHARP AR-6020  MX237FT τεμάχιο 5 50     

19 SHARP AR-M207 AR 202T τεμάχιο 5 45     

20 
TOSHIBA E-STUDIO 
2000AC 

  τεμάχιο 5 
58     

21 TOSHIBA STUDIO 2505 T-2505E τεμάχιο 8 25     

22 TRIUMPH ADLER DC2435 TK-6305 τεμάχιο 15 110     

23 TRIUMPH ADLER LP4240 TK-350 τεμάχιο 10 90     

24 XEROX PHASER 3320   τεμάχιο 5 90     

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ IΙ – Laser toner: 

Συμβατά 

 

α/α Περιγραφή Είδους   
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητ

α  Τιμή 

Τιμή 
προσφοράς 
χωρίς ΦΠΑ Σύνολο 

1 AFICIO MP-1500 
TYPE 

1230D  
τεμάχιο 7 

9,00     

2 
Brother HL L 2310 
Brother HL L 2370  
Brother HL L 2510  

TN2420 τεμάχιο 5 

14,00     

3 Brother HL L 5200  TN3480 τεμάχιο 2 16,00     

4 BROTHER HL-2250DN TN 2220 τεμάχιο 5 15,00     

5 BROTHER HL-L2360DN TN2320 τεμάχιο 6 15,00     

6 
BROTHER MFC-7420 
fax BROTHER 2920 

DR2000 τεμάχιο 7 
25,00     

7 CANON  FAX L100 FX10 τεμάχιο 10 16,00     

8 CANON IR 1600 C-EXV5 τεμάχιο 7 14,00     

9 CANON IR 2022 C-EXV14 τεμάχιο 3 13,00     

10 CANON LBP2900 703 τεμάχιο 10 14,00     

11 EPSON 4518 epl 6200 τεμάχιο 15 19,00     

12 
HP 1020 
HP 1022 
HP LASERJET 1018 

HP 2612A τεμάχιο 70 
12,00     

13 HP 1300 HP 2613A τεμάχιο 20 14,00     

14 HP COLOUR LASERJET 1600 
Q6000A 

BK 
τεμάχιο 3 21,00     

15 HP COLOUR LASERJET 1600 COLOR τεμάχιο 3 22,00     

16 HP LASERJET 1200 C7115A τεμάχιο 20 20,00     

17 HP LASERJET 1320 Q5949A τεμάχιο 5 21,00     

18 HP LASERJET CP 3525DN CE250A τεμάχιο 3 
26,00     

19 HP LASERJET CP 3525DN 
CE251A 
CE252A 
CE253A 

τεμάχιο 3 
48,00     

20 HP LASERJET M1522NF CB436A τεμάχιο 8 23,00     

21 
HP LASERJET P1102 
HP LASERJET M1212NF 

HP 285A τεμάχιο 80 
22,00     

22 HP LASERJET P1606DN 278A τεμάχιο 15 23,00     

23 HP LASERJET PRO 400 M401 HP 80X τεμάχιο 3 38,00     

24 HP M476W CF380A τεμάχιο 3 
18,00     

25 HP M476W 
CF381A 
CF382A 
CF383A 

τεμάχιο 3 
18,00     

26 HP1006 HP B435A τεμάχιο 40 18,00     

27 HP2014 
HP 

Q7553A 
τεμάχιο 30 22,00     

28 
HP3005 
HP LASERJET P3005DN 

HP 
Q7551A 

τεμάχιο 60 
26,00     

29 
KONICA MINOLTA Di 2510 
3010 3510 

303B τεμάχιο 10 
14,00     

30 KYOCERA FS-6525 MFP TK-475 τεμάχιο 6 28,00     

31 LEXMARK CS 310N 702K τεμάχιο 5 
36     

32 LEXMARK CS 310N 
702C 
702Y 
702M 

τεμάχιο 9 
48     

33 LEXMARK CX310 SERIES PS3 BLACK τεμάχιο 2 
36     
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34 LEXMARK CX310 SERIES PS3 COLOR τεμάχιο 3 
48     

35 
LEXMARK E 260DN 
LEXMARK E 360DN 

E260A11E τεμάχιο 30 
26,00     

36 LEXMARK MS310 50F2000 τεμάχιο 10 32,00     

37 LEXMARK MS410 DN   τεμάχιο 4 32,00     

38 LEXMARK MS810 52D2 H0E τεμάχιο 1 72,00     

39 LEXMARK MX310 DN   τεμάχιο 12 40,00     

40 LEXMARK T654DN T650A11E τεμάχιο 10 56,00     

41 OKI 401D 44992402 τεμάχιο 4 14,00     

42 OKI B410D 43979102  τεμάχιο 8 18,00     

43 OKI MB451 44992401 τεμάχιο 8 14,00     

44 OLIVETTI D-COPIA 1600   τεμάχιο 2 28,00     

45 OLIVETTI D-COPIA 2000   τεμάχιο 5 29,00     

46 
PANASONIC 401 
PANASONIC KX-FL 421 

KX-
FAT88X 

τεμάχιο 4 
10,00     

47 PANASONIC KX-FP 145 KXFA54X τεμάχιο 4 6,00     

48 PHILIPS MAGIC 5 ECO PFA-351 τεμάχιο 4 9,00     

49 
SAMSUNG ML-2851D 
SAMSUNG ML-2851ND 

ML-
D2850A 

τεμάχιο 15 
24,00     

50 
Samsung ProXpress SL-
M3320ND 

MLT-
D203L 

τεμάχιο 10 
28,00     

51 
Samsung ProXpress SL-
M3825ND 

MLT-
D204L 

τεμάχιο 10 
24,00     

52 
Samsung ProXpress SL-
M4070FR 

MLT-
D203U 

τεμάχιο 
8 34,00     

53 SAMSUNG SF 5100 
SF 5100 
D3/ELS 

τεμάχιο 8 
17,00     

54 
SAMSUNG SF-760P 
samsung ML 2160 

MLT-
D101S/EL

S 
τεμάχιο 25 

20,00     

55 SAMSUNG XPRESS M2026 
MLT-

D111S/EL
S 

τεμάχιο 15 
20,00     

56 SAMSUNG XPRESS M2825ND MLT-R116 τεμάχιο 10 24,00     

57 SAMSUNG XPRESS M2835DW D116L τεμάχιο 20 22,00     

58 
SAMSUNG ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
SAMSUNG M 2625 

MLT-
D116S/EL

S 
τεμάχιο 10 

20,00     

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

 ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ IIΙ – Inkjet: 

Συμβατά 

 

α/α 
Περιγραφή 

Είδους   
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα  Τιμή 

Τιμή 
προσφοράς 
χωρίς ΦΠΑ Σύνολο 

1 CANON  MP 252 BLACK τεμάχιο 1 8     

2 CANON  MP 252 COLOR τεμάχιο 3 11     

3 CANON  MX535 BLACK τεμάχιο 5 8     

4 CANON  MX535 COLOR τεμάχιο 3 13     

5 
CANON FAX 
B820 

BX-3 BK τεμάχιο 1 
8     

6 CANON ix 4000 PGI-5BK τεμάχιο 5 8     

7 CANON ix 4000 
CLI-8C 
CLI-8Y 
CLI8-M 

τεμάχιο 9 
9     

8 

CANON MX-310 
CANON PIXMA 
MP 220 
CANON JX210P 

CL-41 τεμάχιο 12 

13     

9 
CANON PIXMA 
MX495 

PG-545 τεμάχιο 10 
9     

10 
CANON PIXMA 
MX495 

CL-546 τεμάχιο 10 
9     

11 EPSON L655 T6641 τεμάχιο 5 5     

12 EPSON L655 
T6642-
T6643-
T6644 

τεμάχιο 9 
5     

13 

EPSON STYLUS 
PRO 4800 
MAINTENANCE 
TANK 

C12C890191 τεμάχιο 1 

18     

14 
EPSON STYLUS 
PHOTO 

T0791 τεμάχιο 5 
14     

15 
EPSON STYLUS 
PHOTO 

T0792-3-4-5-
6 

τεμάχιο 15 
14     

16 EPSON WF-7110 27 BK τεμάχιο 10 10     

17 EPSON WF-7110 27 CL τεμάχιο 10 7     

18 
HP DESIGNJET 
500 

No 10 BK τεμάχιο 5 
30     

19 
HP DESIGNJET 
500 

No 82 Y 
No 82 M 
No 82 C 

τεμάχιο 15 
20     

20 
HP DESIGNJET 
500 

ΣΕΤ Νο 11 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΚΕΦΑΛΩΝ 
(BL,C,Y,M) 

τεμάχιο 1 

29     

21 HP DESKJET No 21 BL τεμάχιο 10 13     

22 HP DESKJET No 22 CL τεμάχιο 10 16     

23 HP DESKJET No 301 BL τεμάχιο 5 9     

24 HP DESKJET No 301 CL τεμάχιο 5 10     

25 
HP DESKJET 
4360 

HP 350 BL τεμάχιο 4 
9     

26 
HP DESKJET 
4360 

HP 351 CL τεμάχιο 1 
9     

27 
HP DESKJET 
4675 

HP 652 BL τεμάχιο 4 
8     

28 
HP DESKJET 
4675 

HP 652 CL τεμάχιο 1 
8     

29 
HP DESKJET 
F4280 

HP 300 BL τεμάχιο 25 
11     
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30 
HP DESKJET 
F4280 

HP 300 CL τεμάχιο 25 
11     

31 

HP OFFICEJET 
6820 
 
HP Officejet Pro 
6230  

HP 934XL τεμάχιο 3 

18     

32 

HP OFFICEJET 
6820 
 
HP Officejet Pro 
6230  

HP 935CL /C 
HP 935CL 

/M 
HP 935CL /Y 

τεμάχιο 6 

10     

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ IV - Μελανοταινίες:  

Όλα τα αναλώσιμα εκτυπωτικών μέσων θα είναι αυθεντικά (γνήσια) με αναγραφή του κατασκευαστή στην συσκευασία 

 

α/α 
Περιγραφή 

Είδους   
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα  Τιμή 

Τιμή 
προσφοράς 
χωρίς ΦΠΑ Σύνολο 

1 

COMPUPRINT 
SP 40 PLUS 
WITH 
TRACTOR 

MI PRK 
6287-6 

τεμάχιο 5 

15     

2 MDP 30FB  

BLACK 
RIBBON 

PRK 
4287-6-

78203807-
002 

τεμάχιο 5 

10     

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ V –Γραφική ύλη:  

 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητ

α  Τιμή 

Τιμή 
προσφοράς 
χωρίς ΦΠΑ Σύνολο 

1 ΣΤΥΛΟ τύπου BIC  ΚΡΥΣΤΑΛ Τεμάχιο 1000 0,07     

2 ΜΠΛΑΝΚΟ ΣΕΤ Τεμάχιο 500 0,6     

3 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Νο 
126 Τεμάχιο 150 3     

4 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Νο 
64 Τεμάχιο 100 2     

5 
ΧΑΡΤΙ Α4 ΦΩΤ/ΚΟΥ (ΠΑΚΕΤΟ) 80gr/m2 
ΛΕΥΚΟ 

ΔΕΣ(500 
φ) 3.250 3     

6 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕΓΑΛΑ 8-32 (ΠΛΑΣΤΙΚΑ) Τεμάχιο 1000 1     

7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΙ Τεμάχιο 1.500 0,35     

8 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΑΠΛΟΙ Τεμάχιο 3.000 0,15     

9 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ  25Χ35/8 ΧΩΡΙΣ 
ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ) Τεμάχιο 3.000 1     

10 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ   
18.7X26  ΣΑΚΟΥΛΑ Τεμάχιο 10.000 0,02     

11 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ   
23X32      ΣΑΚΟΥΛΑ Τεμάχιο 10.000 0,03     

12 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ   
25X35      ΣΑΚΟΥΛΑ Τεμάχιο 10.000 0,05     

13 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 123  
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Τεμάχιο 10.000 0,02     

14 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 22Χ30 Τεμάχιο 2000 0,04     

15 ΖΕΛΑΤΙΝΗ  ΜΕ  ΕΛΑΣΜΑ                                 Τεμάχιο 2.000 0,1     

16 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο 3                                         Τεμάχιο 1000 0,2     

17 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  Νο 4 Τεμάχιο 1000 0,3     

18 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  Νο 5 Τεμάχιο 800 0,6     

19 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ   ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ   ΠΕΡΦΟΡΕ 
(πακέτο των 100) Πακέτο 50 1,3     

20 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ   ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 64 Πακέτο 500 0,2     

21 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ  ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ  Νο 24/6 Πακέτο 500 0,2     

22 
ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ   ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ  Τεμάχιο 1000 0,3     

23 
ΣΤΥΛΟ τύπου pilot v ball 05   ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ  Τεμάχιο 350 0,5     

24 
ΣΤΥΛΟ  τύπου pilot v ball 07 ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ Τεμάχιο 350 0,5     

25 ΜΟΛΥΒΙΑ  Τεμάχιο 350 0,1     

26 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 
(ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ) 75Χ75 Τεμάχιο 2000 0,3     

27 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΚΥΒΟΣ 
500φ)  ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ Τεμάχιο 300 0,6     

28 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ  ΜΙΚΡΟΙ  Τεμάχιο 150 1,5     

29 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ Τεμάχιο 200 2,5     

30 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΑΣΠΡΕΣ Τεμάχιο 150 0,1     

31 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Α4 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΚ(100φ) 500 5,5     

32 ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ Τεμάχιο 400 0,65     

33 
ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (ΜΕ ΡΑΧΗ 8cm) 
τύπου FIBER Τεμάχιο 250 2     

34 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΦΑΡΔΙΑ Κιλό 5 5     
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35 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 11,4Χ23 Τεμάχιο 3000 0,02     

36 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΟΡΔΟΝΙ 25Χ35/12 Τεμάχιο 1500 2,5     

37 
ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ( ΜΕ ΡΑΧΗ 
12cm)τύπου FIBER  ι Tεμάχια 250 2,4     

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

 

 

Για τον υποψήφιο Ανάδοχο 

 

 
Σφραγίδα / Υπογραφή  

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου 

 



ΑΔΑ: 69ΓΑ7ΛΡ-6ΝΒ



 

32 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  

Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης................................................... 

Προς: Την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 

Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31, ΤΚ 42132, ΤΡΙΚΑΛΑ 

ΑΦΜ: 997844846 Α’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) .................................................., 
ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση) ..........................................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ..............................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ..............................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ..............................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

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 της σύμβασης με 
αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο της διακήρυξης) …………………..................... που αφορά 
στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) 
……………..…… συνολικής αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη 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 απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου 
λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από 
κάθε σχετική υποχρέωση). 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 
η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Περιφέρεια Θεσσαλίας  - Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5007] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Β. Τσιτσάνη 31 / Τρίκαλα / Τ.Κ. 42132] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Τζιώλης Χρ.] 

- Τηλέφωνο: [2431351626] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [h.tziolis@thessaly.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.thessaly.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας γραφικών-χαρτικών & αναλώσιμων 
υλικών Η/Υ για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για το έτος 2019, 
CPV:[30100000-0, 39264000-0, 22852000-7,24911000-3, 37823400-7, 37442810-9]] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Ναι] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): οικ. 1587/63927] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»4 ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 
ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 
την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 

ε) 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; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 



ΑΔΑ: 69ΓΑ7ΛΡ-6ΝΒ



 

36 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του 
οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον 
οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία 
και τον τόπο γέννησης εφόσον 
απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την 
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 
έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 
(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8· 

2. δωροδοκία9,10· 

3. απάτη11· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας13· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου15 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……]18 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)19; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν20: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;22 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 23 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα - ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω 
αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι 
έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν 
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται24, 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 δωρεάν25. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 
σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 
καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 
αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): 
[……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 
ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 
4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
7 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
9 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και 
εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά 
σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
12 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο. 
13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις”. 
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 
αυτής και άλλες διατάξεις.". 
15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
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Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 
1 του άρθρου 73 ) 
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  
21 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
22 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
24 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
25 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. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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