ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1092/2017

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 210.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΠΛ. ΗΛΕ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ Β

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1092/2017

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε έπειτα από εντολή Δημάρχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με τη
μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» που απαιτούνται για τις
ανάγκες του Δήμου Παγγαίου.
Η προμήθεια θα διεξαχθεί με τις διαδικασίες του ανοικτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της προσφερόμενης τιμής.
Η προμήθεια αφορά τα εξής τμήματα:
ΤΜΗΜΑ
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΓΡΑΦΙΤΗΣ

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των € 210.000,00 (με Φ.Π.Α.),
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης Α) για το τμήμα 1 για τυχόν αγορά εκπαιδευτικών
συγγραμμάτων - βοηθημάτων νομικού ή τεχνικού περιεχομένου, συγγραμμάτων περί δημοσίων
συμβάσεων κ.α. η οποία καλύπτει έκτακτες ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού που πηγάζει από τυχόν
αλλαγές στην νομοθεσία που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων και Β) για το τμήμα 4
για την κάλυψη αναγκών που αφορά την τυχόν αγορά νέων εκτυπωτικών ή φωτοτυπικών μηχανημάτων. Η
δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους & από χρηματοδότηση του Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της
διακήρυξης της παρούσας μελέτης.

Ελευθερούπολη, 25.09.2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1092/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

0,04

2661

106,44

2

''

''

''

19Χ26 εκ.

0,05

5630

281,49

3

''

''

''

25Χ35 εκ.

0,07

6945

486,15

4

''

''

''

37X50 εκ.

0,15

4700

705,00

5 Αλληλογραφίας φάκελλοι λευκοί

11Χ23 εκ.

0,02

628

12,56

6 Αλληλογραφίας φάκελλοι λευκοί

16Χ22 εκ.

0,05

5000

250,00

7 Αλληλογραφίας φάκελλοι λευκοί

19Χ26 εκ.

0,06

1030

61,80

8 Αλληλογραφίας φάκελλοι λευκοί

25Χ35 εκ. [Α4]

0,08

6260

500,80

9 Αλληλογραφίας φακελ. κυψέλες

22Χ33

0,20

660

132,00

30Χ44

0,30

440

132,00

10Χ40mm/φύλλα

1,20

30

36,00

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TMHMA 1: ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΦΑΚΕΛΛΟΙ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ-ΚΑΡΤΕΛΕΣ

Α/Α

1 Αλληλογραφίας φάκελλοι κίτρινοι

''

10

''

''

11 Ετικέτες αυτοκόλλητες λευκές 40φυλ

16Χ22 εκ.

12

''

''

''

2Χ4cm/φύλλα

1,20

10

11,88

13

''

''

''

12Χ17mm/φύλλα Α4

1,20

12

14,52
11,88

14

''

''

''

3.5Χ3cm

1,20

10

15

''

''

''

10X7cm

1,20

65

78,00

16

''

''

''

68,5Χ23πακέτο των 100φ

9,00

15

138,60

17

''

''

''

70 Χ 37 '' ''

9,00

10

89,10

0,20

6800

1.365,38

18 Δελτία παρουσίας προσωπικου (καρτέλες)

''

8.5 x 18 εκ.

ΣΥΝΟΛΟ

4.413,60

ΦΠΑ 24%

1.059,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.472,87

ΔΙΦΥΛΛΑ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ
1 Διαφανής θήκη εγγράφων Α4 με οπές

100 τεμ/πακετο

2,30

2 Δίφυλλα διαφανή πλαστικά (τύπου L)
3 Δίφυλλα πλαστικά με έλασμα

Μέγ.Α4 πάχος0,09mm/πακετο
Μέγεθος Α4 τεμ

6,00

16

96,00

0,20

1000

200,00

4 Δίφυλλα πλαστικά με κλίπ

χωριτικότητα 25φύλλων

1,10

100

110,00

5 Πλαστικά μικρά ελασματα αρχειοθέτ (25 τεμ.)

15Χ4 cm

1,40

15

21,56

6 Εξώφυλλα από χαρτόνι 160γρ παλ χρωματα

διαστασεων Α4 πακ 250τεμ

5,50

65

357,50

7 Διαχωριστικά αλφαβητικά

πλαστικά 24 φυλλων

1,20

65

78,00

8 Διαχωριστικά χρωματιστά Α4
τεμ
9 Σπιράλ για τεύχη μαύρα

10 φυλλων πλαστικά φύλλα
30 φύλλων Νο 6

0,80

320

256,00

0,03

500

15,00

400

920,00

10 '

''

''

"

60 φύλλων Νο 8

0,04

345

13,80

11 '

''

''

"

80 φύλλων Νο 10

0,05

300

15,00

12 '

''

''

"

100 φύλλων Νο 12

0,06

310

18,60

13 '

''

''

"

140 φύλλων Νο 15

0,08

285

22,80

14 '

''

''

"

180 φύλλων Νο 20

0,09

285

25,65

15 '

''

''

"

220 φύλλων Νο 22

0,12

285

34,20

16 '

''

''

"

250 φύλλων Νο 25

0,09

285

25,65

17 '

''

''

"

280 φύλλων Νο 28

0,10

190

19,00

18 '

''

''

"

320 φύλλων Νο 32

0,10

190

19,00

19 '

''

''

"

380 φύλλων Νο 38

0,12

190

22,80

20 '

''

''

"

440 φύλλων Νο 44

0,13

190

24,70

21 '

''

''

"

500 φύλλων Νο 50

0,30

190

57,00

100 φύλλων πακέτο

7,00

30

22 Διαφανή εξώφυλλα για τα τεύχη

210,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.562,26

ΦΠΑ 24%

614,94

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.177,20

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1 Λάστιχα μεγάλης αντοχής φαρδιά

500 gr./σακουλάκι

2,80

190

532,00

2 Μελάνι για ταμπόν μπλε

30 cc

0,50

190

95,00

3 Θήκη γραφείου σταθερές (σκαφάκια)

πλαστική

2,25

25

56,25

4 Καλάθι αχρήστων

πλαστικο μεγαλο

5,00

30

150,00

5 Ορθοστάτες (στανντ για βιβλία, γωνίες)

ζέυγη

2,60

30

78,00

6 Πίνακας ανακοιν με φελλό

60Χ90 cm

6,10

8

48,80

7 Πίνακας ανακοιν με φελλό

60Χ40 cm

3,80

4

15,20

15,00

20

300,00

23,00

4

92,00

8 Υποπόδιο
9 Μηχάνημα κοπής

Α3 - Α4

10 Μηχάνημα δεσίματος τεύχων

50,00

4

200,00

11 Βάση επιτραπέζιου ημερολογίου

μεταλλική

2,00

30

60,00

12 DVD - R 4,7 GB

1 ΤΕΜ.

0,50

32

16,00

13 DVD - R 4,7 GB

25 TEM.

8,00

32

256,00

14 CD-R 80 min 700 MB

1 ΤΕΜ.

0,55

32

17,60

15 CD-R 80 min 700 MB

25 TEM.

6,90

32

220,80

16 Θήκες CD-DVD

Χάρτινες

0,03

1800

54,00

Ηλιακή και
μπαταρίας, με μνήμη με μερικό
και τελικό σύνολο

9,70

65

630,50

5,29

64

338,56

0,97

150

17

Επιτραπέζια αριθμομηχανή με
οθόνη 12 ψηφίων

18 Διακορευτής
19 Επιτραπέζιοι ημεροδείκτες γραφείου
ΣΥΝΟΛΟ

9x12 cm

145,50
3.306,21

ΦΠΑ 24%

793,49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.099,70

ΚΛΑΣΕΡ - ΦΑΚΕΛΛΟΙ
1 Κλασέρ με ραντοι και κρίκο ECO με μεταλλικες γωνιες ρρ

A4 8-32

1,50

1880

2.820,00

2

''

''

''

''

''

A4 4-32

1,50

565

847,50

3

''

''

''

''

''

8 20

1,50

155

232,50

4

''

''

''

''

''

8- 34 F/S

1,50

30

45,00

40 θήκες

1,50

75

112,20

5 Ντοσιέ παρ/σης με διαφανείς θήκ.
6

''

''

''

''

''

60 θήκες

2,00

30

60,00

7

''

''

''

''

''

100 θήκες

3,30

30

99,00

8 Ντοσιέ πλαστ. 2κρίκ.χωρ.100φύλ.

Α4- 23Χ32 cm

1,95

40

78,00

9 Ντοσιέ με αυτιά μανίλα

26.5Χ35cm

0,20

1720

344,08

10 Ντοσιέ με σπιραλ μανίλα

26Χ34cm

0,35

30

10,50

11 Ντοσιέ με αυτιά και λάστιχο PRESPAN

25Χ35cm .

0,50

1630

815,00

12 Ντοσιέ με αυτιά και λάστιχο πλαστικοποιημενο

25Χ35cm .

0,45

1125

506,25

13 Ντοσιέ με αυτιά και λάστιχο πλαστικοποιημενο

25Χ35cm ραχη 3cm

1,10

380

418,00

14 Ντοσιέ με αυτιά και λάστιχο πλαστικο

25Χ35cm

0,95

290

275,50

15 Θήκη κουτί αρχείου "BOX"

χάρτινο πτυσσόμενη

0,70

220

154,00

16 Αρχείου κουτιά FIBER με λαστιχο

12 cm ( ΡΑΧΗ)

2,10

115

241,50

17 Αρχείου κουτιά FIBER με λαστιχο

8 cm ( ΡΑΧΗ)

1,65

155

255,75

18 Αρχείου κουτιά FIBER με λαστιχο

5 cm ( ΡΑΧΗ)

1,65

19 Αρχείου κουτιά FIBER με λαστιχο

3 cm ( ΡΑΧΗ)

30

49,50

1,65

30

49,50

20 Φάκελλοι με κορδόνια μπλέ

30cm * 40cm

1,10

690

759,00

21 Φάκελλοι με κορδόνια μπλέ

27cm * 37cm

1,00

470

469,70

22 Φάκελλοι με κορδόνια και αυτιά μπλέ

30cm * 40cm

2,20

470

1.033,34

23 Φάκελλοι με κορδόνια και αυτιά μπλέ

27cm * 37cm

2,00

875

ΣΥΝΟΛΟ

1.750,00
11.425,82

ΦΠΑ 24%

2.742,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.168,02

ΚΟΛΛΕΣ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
1 Κόλλα STICK για χαρτιν.επιφάν.

περιεχ. 40 γραμμαρίων

2,80

94

261,80

2 Κόλλα ΡΕΥΣΤΗ γενικής χρήσης

περιεχ. 125 ml

3,50

62

217,00

3 Κολλητική ταινία διαφανής

19mmX33m

0,50

140

70,00

38mmX66m

0,80

30

24,00

5 Ζελοτειπ γαλακτούχα

19mm X 33m

0,90

144

129,69

6 Βαση ζελοτειπ (μεγάλη)

Βαρια

1,80

30

54,00

7 Χαρτοταινίες

38mmX66m

1,60

30

48,00

8 Αυτοκολλητο διαφανες ρολο

10 m

1,80

4

7,20

9 Διορθωτικό εγγράφων

μπουκαλάκι με διαλυτικό

1,30

30

39,00

10 Διορθωτικό εγγράφ. πλακέ μαρκαδορακι

12 ml

2,60

163

423,28

11 Διορθωτική ταινία εγγράφων 1/χρ.

πλατ.4mm μήκος 6m

1,00

1564

1.564,20

''

4

''

''

μπεζ

ΣΥΝΟΛΟ

2.838,17

ΦΠΑ 24%

681,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.519,33

ΜΟΛΥΒΙΑ -ΓΟΜΕΣ -ΞΥΣΤΡΕΣ
1 Ξύστρα με ανταλλακτικά ξυραφ.

μεταλλική

0,50

60

30,00

2 Γόμα μαλακή λευκή

μεγαλη

0,50

310

155,00

3 Γόμα δίχρωμη

0,40

125

50,16

4 Μολύβια κιτρινα - μαυρα απλά

ΗΒ

0,27

500

135,00

5 Μολύβια μηχανικά ενσωματ.γόμα

πάχος γραφής 0,5mm

1,00

60

60,00

6

''

''

''

''

πάχος γραφής 0,7mm

1,00

60

60,00

7

''

''

''

''

πάχος γραφής 0,9mm

1,30

30

39,00

0,5mm

8 Μύτες μηχανικών μολυβιών ΗΒ

0,50

30

15,00

9

''

''

''

''

0,7mm

0,50

60

30,00

10

''

''

''

''

0,9mm

0,60

30

18,00

πλαστικό

0,80

30

24,00

11 Μολυβοθήκες απλές
ΣΥΝΟΛΟ

616,16

ΦΠΑ 24%

147,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

764,04

ΜΠΛΟΚ - ΦΥΛΛΑΔΕΣ
1 Μπλόκ προχ.σημειώσ. καρέ 50 φ

Α4 ψαρικολ/το

0,70

30

21,00

2 Μπλόκ προχ.σημειώσ. Ριγέ 50 φ

Α4 ψαρικολ/το

0,70

30

21,00

3 Μπλόκ προχ.σημειώσ.κάτρι 50 φ

Α4 ψαρικολ/το

0,70

30

21,00

2,10

30

63,00

2,00

100

200,00

4 Μπλοκ διαφανη Α4
5 Μπλόκ παραγωγού - πωλητή λαϊκών αγορών

Σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμου ύψους
0.14 μ., πλάτους 0.20 μ. χρώματος πράσινου

6 Καρμπόν πλαστικά Α4

πακέτο 100 τεμ.

17,50

3

52,50

7 Κόλλα αναφοράς

60 γραμ πακέτο 400φυλ

8,00

65

520,00

8 Φυλλάδες (βιβλία με χονδρ εξώφυλ)

20 Χ30 100φ

3,80

30

114,00

9 Φυλλάδες βιβλ με χονδρ εξώφ (ευρετήριο)
10 Τετράδια 5 θεμάτων

25 χ 35 εκ αλφαβητ. 100φύλλ

7,60

30

228,00

17 Χ 25 cm

2,80

30

84,00

11 Ευρετήριο τηλεφώνων

A5 24 Φυλλων

1,50

15

23,10

12 Ευρετήριο τηλεφώνων

A5 48 Φυλλων

3,40

15

52,36

13 Βιβλία ληξιαρχείου

60x40 200 φύλλ.

108,40

15

1.669,36

20,33

60

1.219,80

14 Βιβλιοδετήσεις βιβλίων

15 Βιβλία κίνησης οχημάτων (με χονδρ εξώφυλ)

20 Χ30 100φ. 5 στηλών

4,00

310

1.240,00

Με λογότυπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ- ΠΑΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Ν.
ΠΕΡΑΜΟΥ, Α4, 9 στηλών, 20 - 25 γραμμές

0,40

1000

400,00

Βιβλίο τριπλότυπων δελτίων εισαγωγής (Κατασκηνώσεις Ν.
17
Περάμου)

Με λογότυπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ- ΠΑΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Ν.
ΠΕΡΑΜΟΥ, 50 φύλλα, 29 εκ. X 18 εκ., καρμπονιζέ,
6 στηλών, 20 - 25 γραμμών

3,20

60

192,00

Βιβλίο τριπλότυπων δελτίων εξαγωγής (Κατασκηνώσεις Ν.
18
Περάμου)

Με λογότυπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ- ΠΑΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Ν.
ΠΕΡΑΜΟΥ, 50 φύλλα, 29 εκ. X 18 εκ., καρμπονιζέ,
6 στηλών, 20 - 25 γραμμών

3,20

60

192,00

50 φύλλα

4,30

20

86,00

20 Βιβλίο φαρμάκων τριπλότυπα (Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου)

50 φύλλα

7,50

8

60,00

21 Βιβλίο τροφείων (Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου)
ΣΥΝΟΛΟ

50 φύλλα

2,80

20

56,00

16

19

Καρτέλες αναλώσιμου και μη αναλώσιμου υλικού
(Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου)

Βιβλίο αναλώσιμου και μη αναλώσιμου υλικού τριπλότυπα
(Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου)

6.515,12

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΊΡΕΣΗΣ (για τυχόν αγορά εκπαιδευτικών
συγγραμμάτων - βοηθημάτων νομικού ή τεχνικού περιεχομένου,
συγγραμμάτων περί δημοσίων συμβάσεων κ.α.)

3.225,81

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΩΙΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
ΦΠΑ 24%

9.740,93

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12.078,75

2.337,82

ΣΤΥΛΟ - ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥΣ
1 Στυλό διαρκείας ψιλ. γραφ μπλε τύπου pilot

πάχος 0,5mm με εργονομική λαβή

0,83

470

389,85

2

''

''

''

''

μαύρο

''

πάχος 0,5mm με εργονομική λαβή

0,83

320

265,60

3

''

''

''

''

κοκκιν

''

πάχος 0,5mm με εργονομική λαβή

0,83

190

157,70

πάχος 0,7mm με εργονομική λαβή

0,80

840

672,00

4 Στυλό διαρκείας ψιλ. γραφ μπλε

''

5

''

''

''

''

μαύρο

''

πάχος 0,7mm με εργονομική λαβή

0,80

320

256,00

6

''

''

''

''

κοκκιν

''

πάχος 0,7mm με εργονομική λαβή

0,80

250

199,76

''

πάχος1.0mm με εργονομική λαβή

0,80

800

640,00

8 Στυλό διαρκείας χονδρ. γραφ μαυρ ''

πάχος1.0mm με εργονομική λαβή

0,80

320

256,00

9 Στυλό διαρκείας χονδρ. γραφ κοκ

πάχος1.0mm με εργονομική λαβή

0,80

220

176,00

10 Στυλό διαρκείας χονδρ. γραφ μπλε

πάχος1.2mm με εργονομική λαβή

0,97

315

305,55

11 Στυλό διαρκείας χονδρ. Γραφ μαυρ

πάχος1.2mm με εργονομική λαβή

0,97

220

213,40

12 Στυλό διαρκείας χονδρ. Γραφ κοκκιν

πάχος1.2mm με εργονομική λαβή

0,97

155

150,35

13 Στυλό διαρκείας με βάση

πλαστική βάση/βαριά

3,50

20

70,00

14 Μαρκαδόρος ψιλής γραφής μπλε τύπου pilot

πάχος γραφής 0,3mm /τεμ

7 Στυλό διαρκείας χονδρ. γραφ μπλε

''

1,68

95

159,60

15

''

''

''

μαύρο

''

πάχος γραφής 0,3mm /τεμ

1,68

35

58,80

16

''

''

''

κοκκινο

''

πάχος γραφής 0,3mm /τεμ

1,68

65

109,20

πάχος γραφής 0,4mm /τεμ

1,10

155

170,50

17 Μαρκαδόρος ψιλής γραφής μπλε
18

''

''

''

μαύρο

πάχος γραφής 0,4mm /τεμ

1,10

155

170,50

19

''

''

''

κοκκινο

πάχος γραφής 0,4mm /τεμ

1,10

30

33,00

20 Μαρκαδόρος ψιλής γραφής μπλε

πάχος γραφής 0,5mm /τεμ

1,10

155

170,50

21

''

''

''

μαύρο

πάχος γραφής 0,5mm /τεμ

1,10

30

33,00

22

''

''

''

κοκκινο

πάχος γραφής 0,5mm /τεμ

23 Μαρκαδόρος γραφής μπλε

1,10

30

33,00

''

''

0,7mm/τεμ

0,80

250

199,76

24

''

''

μαύρο

''

''

0,7mm/τεμ

0,80

220

176,00

25

''

''

κοκκινο

''

''

0,7mm/τεμ

0,80

220

176,00

26

''

μαύρο ανεξιτηλος

πλακέ μύτη

0,80

190

152,00

27

''

μαύρο ανεξιτηλος

στρογγυλή μύτη

0,80

95

76,00

28

''

μαύρο ανεξιτηλος - αδιαβροχος

πάχος S

0,82

95

77,90

29

''

μαύρο ανεξιτηλος - αδιαβροχος

πάχος F

0,82

125

102,83

30

''

μαύρο ανεξιτηλος - αδιαβροχος

πάχος M

0,82

125

102,83

31

''

για όλα τα είδη χαρτιού

0,60

565

339,00

υπογράμμισης 5χρωμ

32 Μαρκαδόρος χρυσής - ασημένιας γραφής τύπου pilot

FINE

2,10

4

8,40

33 Μαρκαδόρος χρυσής - ασημένιας γραφής τύπου pilot
34 Μαρκαδορος για πινακα γραφης

MEDIUM

2,10

4

8,40

0,80

4

3,20

ΣΥΝΟΛΟ

6.112,63

ΦΠΑ 24%

1.467,03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.579,66

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ - ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ
1 Συνδετήρες μεταλλικοί ενισχυμένοι χοντροί

Νο 3κουτί

0,20

530

106,00

2

''

''

Νο 4κουτί

0,25

440

110,00

3

''

''

Νο5κουτί

0,50

250

124,85

Νο 10

0,30

190

57,00

4 Σύρματα συρραπτικού
5

''

''

Νο 64

0,35

815

285,25

6

''

''

Νο 24

0,35

1065

372,75

7

''

''

No 23/6

0,70

10

6,93

8

''

''

No 23/8

0,75

10

7,43

9

''

''

No 23/10

0,84

75

63,00

10

''

''

No 23/13

1,30

75

97,50

11

''

''

No 23/15

1,40

10

13,86

12

''

''

No 23/17

1,55

10

15,35

13

''

''

No 23/20

1,80

10

17,82

14

''

''

No 23/24

1,90

10

18,81

15 Συρραπτικό μικρό

Νο 64

4,00

95

380,00

16 Συρραπτικό μεγάλο

Νο 24/6

8,50

155

1.317,50

17 Συρραπτικό με μακρύ βραχίονα

14,60

4

58,40

18 Αποσυρραπτικό εγγράφων

μεταλλικό/ταναλια

2,30

64

147,20

19 Πινέζες μεταλλικές

κουτί - 100 τεμ

0,45

4

1,80

20 Πινέζες για πίνακα ανακοιν. με φελλό

κουτί 50 τεμ.

0,50

64

32,00

21 Καρφίτσες ατσάλινες

κουτιά 50γρ

1,10

30

33,00

22 Κλίψ μεταλλικά σε συσκ. 12 τεμ (κουτί)

19mm

0,35

330

115,50

23

''

''

"

25mm

0,65

340

221,00

24

''

''

"

32mm

0,85

260

220,66

25

''

''

"

41mm

1,50

280

420,00

26

''

''

"

50mm

1,80

345

621,00

90mm

2,10

15

32,34

27 Φακός μεγενθυντικός
ΣΥΝΟΛΟ

4.896,94

ΦΠΑ 24%

1.175,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.072,21

ΧΑΡΑΚΕΣ - ΨΑΛΙΔΙΑ - ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ
1 Χάρακες μεταλλικοί

40cm

2,00

30

60,00

2 Κλιμακόμετρο

μήκος 30cm

2,50

30

75,00

3 Xαρτοκόπτης

μεταλλικός

2,30

30

69,00

4 Ψαλίδι μεταλλικό με λαβή πλαστική

13cm

1,20

30

36,00

5 Ψαλίδι μεταλλικό με λαβή πλαστική

18cm

1,50

30

45,00

6 Κοπίδι με ανταλ/ικές λάμες μεγάλο

μεταλλικό

1,90

30

57,00

7 Περφορατέρ μεγάλο (των 65 φύλλων)

μεταλλικό

8,00

15

123,20

ΣΥΝΟΛΟ

465,20

ΦΠΑ 24%

111,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

576,85

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
1 Χαρτάκια σημειώσεων απλά λευκ.

κύβος 9cmX9cm 500φυλ

1,00

495

495,00

2 Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκολ/τα (Χρωματιστα)

κύβος 50mmX 50mm

0,30

430

129,00

3 Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκολ/τα
4 Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκολ/τα 400φυλλων

κύβος 40cmX 50cm (συσκευασια 3τεμ)
127X 76mm

0,45

310

139,50

2,00

155

310,00

5 Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκολ/τα ριγέ

κυβος 123 Χ 73 mm

2,10

60

126,00

6 Χαρτάκια αυτοκολ/τα σελιδοδεικτες 4 χρωματων - 50 φυλλων

20 Χ 38 mm

0,90

110

99,00

7 Σελιδοδεικτες 5 χρωματων 20 τεμ

11,9 Χ 43,2 mm

0,90

8 Κύβος για χαρτάκια σημειώσεων

πλαστικό

9 Ταινία αριθμομηχανών

57mm

65

58,50

0,70

20

14,00

0,30

155

46,50

ΣΥΝΟΛΟ

1.417,50

ΦΠΑ 24%

340,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.757,70

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ
1 Σφραγίδα Νο 20 αυτόματη

11,00

31

338,80

2 Σφραγίδα Νο 30 αυτόματη

14,00

31

431,20

3 Σφραγίδα Νο 40 αυτόματη

18,00

31

554,40

4 Σφραγίδα Νο 50 αυτόματη

22,00

31

677,60

5 Σφραγίδα αυτόματη στρόγγυλη

30,00

31

924,00

6 Σφραγίδα ξύλινη στρόγγυλη

14,00

31

431,20

7 Σφραγίδα ξύλινη Νο 60

14,00

31

431,20

8 Σφραγίδα ξύλινη Νο 50

12,00

31

369,60

9 Σφραγίδα ξύλινη Νο 40
ΣΥΝΟΛΟ

10,00

31

308,00
4.466,00

ΦΠΑ 24%

1.071,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.537,84

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

64.804,17

TMHMA 2: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

τεμάχιο 500 φύλλων

3,20

11000

35.200,00

2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3

τεμάχιο 500 φύλλων

6,00

280

1.680,00

3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α1

0.61x45.7 μ., Φ50, 80 γρ.

7,00

90

630,00

4 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α0

0.914x45.7 μ., Φ50, 80 γρ.

9,00

160

1.440,00

5 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Β4

τεμάχιο 500 φύλλων, 0.257x0.364 μ., 80 γρ.

5,50

16

88,00

6 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ζυγολόγιο 3", 4/6 x 15 εκατ., χίλια φύλλα

45,00

24

1.080,00

ΣΥΝΟΛΟ

40.118,00

ΦΠΑ 24%

9.628,32

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

49.746,32

TMHMA 3: ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ &
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
1 ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ (μ2)
2 ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ (μ2)

2,20

2850

6.270,00 €

5,00

2550

12.750,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

19.020,00

ΦΠΑ 24%

4.564,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

23.584,80

TMHMA 4: ΓΡΑΦΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΙΤΗΣ: ANAKΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕNO (Α) - ΝΈΟ (Ν)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

1.1 TN 2000 [TONER] (Α)

BROTHER 2030 / 40 / 2820 [ΕΚΤ]

20,00

12

240,00 €

1.2 TN 2000 [DRUM] (Α)

BROTHER 2030/40/2820 [ΕΚΤ]
CANON 2520[ΦΩΤΟΤΥΠ]

37,00

4

148,00 €

43,00

16

688,00 €

3.1 40 ΒL [ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

CANON MP 160 [ΕΚΤ]

22,00

8

176,00 €

3.2 41 COL [ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

CANON MP 160 [ΕΚΤ]

26,00

8

208,00 €

4.1 6200 / 167 [TONER] (Α)

EPSON 6200 [EKT]

20,00

8

160,00 €

4.2 6200 / 167 [DRUM] (Α)

EPSON 6200 [EKT]

33,00

4

132,00 €

2 CANON EXV 33[TONER] (Ν)

EPSON M2000 [ΕΚΤ]

30,00

8

240,00 €

5.1 339 BL [ΜΕΛΑΝΙ] (Α)

5 C13S050435 [TONER] (Α)

HP K7100 Office jet [ΕΚΤ]

10,00

4

40,00 €

5.2 HP 343 BL [TONER] (Α)

HP K7100 Office jet [ΕΚΤ]

29,00

4

116,00 €

6 C7115A [TONER] (Α)

HP 1000,5,200 [EKT]

18,00

16

288,00 €

7 Q2612A [TONER] (Α)

HP 1022 / 1010 [EKT]

20,00

36

720,00 €

8 C 4092A [TONER] (Α)

HP 1100 [EKT]

21,00

8

168,00 €

9 Q 2613A [TONER] (Α)

HP 1300 [EKT]

23,00

16

368,00 €

10 Q 5949A [TONER] (Α)

HP 1320 [EKT]

20,00

28

560,00 €

11 CE 278A [TONER] (Α)

HP 1606dn/1536 [EKT]

26,00

28

728,00 €

12 Q7553A [TONER] (Α)

HP 2015 [EKT]

20,00

64

1.280,00 €

13 505Α [TONER] (Α)

HP 2055 / HP P2035 [EKT]

22,00

120

2.640,00 €

14 HP CF 280A [TONER] (Α)

HP 400 [ΕΚΤ]

26,00

32

832,00 €

15 HP CF 283A [TONER] (Α)

HP laser jet pro MFP127fn [FAX]

32,00

84

2.688,00 €

16 21 BL [ΜΕΛΑΝΙ] (Α)

HP 4355 / 2460 [EKT]

5,00

16

80,00 €

17.1 CB540A BLK [TONER] (Α)

HP CM 1312 / CP1515 [EKT]

26,00

16

416,00 €

17.2 CB541A C [TONER] (Α)

HP CM 1312 / CP1515 [EKT]

25,00

16

400,00 €

17.3 CB542A Y [TONER] (Α)

HP CM 1312 / CP1515 [EKT]

25,00

16

400,00 €

17.4 CB543A M [TONER] (Α)

HP CM 1312 / CP1515 [EKT]

25,00

16

400,00 €

18 301 BLACK [ΜΕΛΑΝΙ] (A)

HP deskjet 1000 [ΕΚΤ]

9,00

4

36,00 €

19 CE278A[TONER] (Α)

HP Laser Jet 1536 DNF MST [ΕΚΤ]

25,00

24

600,00 €

20 CF283A [TONER] (A)

HP Laserjet Pro M225dn mfp [ΕΚΤ]

32,00

24

768,00 €

21.1 950 BL [ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

HP Officejet Pro 8610 [ΕΚΤ]

30,00

12

360,00 €

21.2 951 C [ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

HP Officejet Pro 8610 [ΕΚΤ]

24,00

8

192,00 €

21.3 952 Y [ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

HP Officejet Pro 8610 [ΕΚΤ]

24,00

8

192,00 €

21.4 953 M [ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

HP Officejet Pro 8610 [ΕΚΤ]

24,00

8

192,00 €

22 CB 435A [TONER] (Α)

HP P1006 [EKT]

22,00

36

792,00 €

23 CE285A [TONER] (Α)

HP P1102 / Laserjet M1212nf MFP [EKT] [FAX]

20,00

268

5.360,00 €

24.1 82 BL [ ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

ΗΡ 510 [PLOTER]

35,00

8

280,00 €

24.2 82 C [ ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

ΗΡ 510 [PLOTER]

35,00

8

280,00 €

24.3 82 M [ ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

ΗΡ 510 [PLOTER]

35,00

8

280,00 €

24.4 82 Y [ ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

ΗΡ 510 [PLOTER]

35,00

8

280,00 €

24.5 HP-GL/2 ACCESSORY CARD 3892H367

ΗΡ 510 [PLOTER]

400,00

1

400,00 €

25.1 72 PH BL [ΜΕΛΑΝΙ] (N)

HP T610 PLOTER

50,00

8

400,00 €

25.2 72 C [ΜΕΛΑΝΙ] (N)

HP T610 PLOTER

50,00

8

400,00 €

25.3 72 Y [ΜΕΛΑΝΙ] (N)

HP T610 PLOTER

50,00

8

400,00 €

25.4 72 M [ΜΕΛΑΝΙ] (N)

HP T610 PLOTER

50,00

8

400,00 €

25.5 72 BL [ΜΕΛΑΝΙ] (N)

HP T610 PLOTER

50,00

8

400,00 €

25.6 72 MAT BL [ΜΕΛΑΝΙ] (N)

HP T610 PLOTER

50,00

8

400,00 €

25.7 72 GRAY [ΜΕΛΑΝΙ] (N)

HP T610 PLOTER

50,00

8

400,00 €

26 TN 311 [TONER] (Ν)

KONICA OCEMP 1135 [ΦΩΤΟΤΥΠ]

47,00

16

752,00 €

27 TN217 [TONER] (Ν)

ΚΟΝΙΚΑ 223 [ΦΩΤΟΤΥΠ]

50,00

60

3.000,00 €

28.1 ΤΝ22ΙΚ (N)

KONICA MINOLTA BIZHUB 227

44,50

32

1.424,00 €

28.2 ΤΝ22ΙC (N)

KONICA MINOLTA BIZHUB 227

78,90

8

631,20 €

28.3 ΤΝ22ΙM (Ν)

KONICA MINOLTA BIZHUB 227

78,90

8

631,20 €

28.4 ΤΝ22ΙY (Ν)

KONICA MINOLTA BIZHUB 227

78,90

8

631,20 €

29 ΤΚ-350 (Α)

KYOCERA FS-3920dn

15,50

24

372,00 €

30 50F2H00 (Α)

LEXMARK MS312dn

35,00

16

560,00 €

31 E340 [DRUM] (Α)

LEX 340 [EKT]

25,00

24

600,00 €

32.1 E260 [TONER] (Α)

LEX E260D / 360 [EKT]

36,00

24

864,00 €

32.2 E260 [DRUM] (Α)

LEX E260D [ΕΚΤ]

22,00

12

264,00 €

LEXMARK 450 [EKT]

23,00

4

92,00 €

34.1 ΟΚΙ Β 432 [TONER]

33 450 [TONER] (Α)

ΟΚΙ Β 432

26,50

48

1.272,00 €

34.2 ΟΚΙ Β 432 [DRUM]

ΟΚΙ Β 432

59,00

12

708,00 €

35 D-copia 16/200 [TONER] (A)

OLIVETI D - COPIA 16W [ΕΚΤ]

71,00

12

852,00 €

36 FJ83 ΒL [ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

OLIVETI LAB 650 [FAX]

33,00

12

396,00 €

37 KX-FA52 [ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ] (N)

PANASONIC KX - FP 205 [FAX]

18,00

12

216,00 €

38 MP3353 TYPE 2220 [TONER] (A)

RICOH AFICIO MP 3010 [ΦΩΤΟΤΥΠ]

35,00

16

560,00 €

39 MP5002 TYPE 4500 TONER (A)

RICOH AFICIO MP 4000 [ΦΩΤΟΤΥΠ]

32,00

72

2.304,00 €

40 101S [TONER] (Α)

SAM ML 2160 / 760 [EKT]

32,00

16

512,00 €

41 MLT-D 103 [TONER] (Α)

SAM ML 2950 [EKT]

40,00

16

640,00 €

42 MLT-D1052 [TONER] (Α)

SAMS SF 650 [FAX]

25,00

8

200,00 €

43 1052 [TONER] (Α)

SAMSUNG ML 2525 [EKT]

25,00

12

300,00 €

44 ML2850D3 [TONER] (Α)

SAMSUNG ML - 2850 [ΕΚΤ]

25,00

16

400,00 €

45 D116L [TONER] (A)

SAMSUNG Xpress M2675F [ΕΚΤ]

38,00

64

2.432,00 €

8,00

4

32,00 €

46 SP-16051 (Α)

SEIKO PRECISION / SEIKOSHA SP2400 [ΕΚΤ]

47.1 Τ1620 / 1640 [TONER] (N)

TOSHIBA STUDIO 163 [ΕΚΤ]

50,00

12

600,00 €

47.2 Τ1620 / 1640 [DRUM] (N)

TOSHIBA STUDIO 163 [ΕΚΤ]

124,00

4

496,00 €

48 ΤA-2025 [TONER] (A)

TOSHIBA STUDIO 200s [FAX]

65,00

12

780,00 €

49 ΤΑ 4530 [ΤΟΝΕR] (Ν)

TOSHIBA255 [ΦΩΤΟΤΥΠ]

73,00

24

1.752,00 €

50 106R01378 [TONER] (Ν)

XEROX 3100 MFP [ΦΩΤΟΤΥΠ]

133,00

16

2.128,00 €

51 106R01306 [TONER] (Ν)

XEROX WORKCENTER 5222 / 5225 / 5230
[ΦΩΤΟΤΥΠ] (Ν)

100,00

8

800,00 €

52.1 106R01630 BL (A)

XEROX WORKCENTER 6015

30,00

8

240,00 €

52.2 106R016327 C (A)

XEROX WORKCENTER 6015

30,00

4

120,00 €

52.3 106R01628 M (A)

XEROX WORKCENTER 6015

30,00

4

120,00 €

52.4 106R016329 Y (A)

XEROX WORKCENTER 6015

30,00

4

120,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

54.729,60

ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΠΡΟΑΊΡΕΣΗΣ (για την κάλυψη αναγκών που
αφορά την τυχόν αγορά νέων εκτυπωτικών ή φωτοτυπικών
μηχανημάτων)

3.225,81

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΩΙΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

57.955,41

ΦΠΑ 24%

13.909,30

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

71.864,71

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

210.000,00

Ελευθερούπολη, 27.09.2017
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια είδη για τις ανάγκες του Δήμου Παγγαίου πρέπει να εκπληρώνουν ή
υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί με την
παρούσα μελέτη.
Οι καρτέλες αναλώσιμου και μη αναλώσιμου υλικού με χρήση για τις κατασκηνώσεις Ν.
Περάμου θα φέρουν πάνω αριστερά το λογότυπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΔΗΜΟΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΠΑΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ. Δίπλα θα είναι ο τίτλος ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ &
ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Από κάτω χώρος για αναγραφή του είδους και της μονάδας
μέτρησης. Το μεγέθους θα είναι Α4 λευκού χρώματος και σε χαρτί σκληρότερο του χαρτιού
εκτύπωσης. Θα έχει 9 στήλες διαφόρου μεγέθους και 20 έως 25 όμοιες γραμμές.
Το βιβλίο τριπλότυπων δελτίων εισαγωγής τροφίμων & υλικών με χρήση για τις
κατασκηνώσεις Ν. Περάμου θα φέρει πάνω αριστερά το λογότυπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΠΑΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ. Δίπλα θα υπάρχει κενός χώρος για
αρίθμηση. Από κάτω θα είναι ο τίτλος ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ. Το μεγέθους
θα είναι 29 εκ. Χ 18 εκ. περίπου, τριπλότυπο καρμπονιζέ διαφόρου χρώματος κάθε φύλλο (το
πρώτο λευκό). Θα έχει 6 στήλες διαφόρου μεγέθους και 20 έως 25 όμοιες γραμμές και στο
κάτω μέρος χώρος για ημερομηνία και για υπογραφές. Αριστερά θα φέρει ελαφρά διάτρηση
για να μπορούν να κοπούν τα δυο πρώτα φύλλα.
Το βιβλίο τριπλότυπων δελτίων εξαγωγής τροφίμων & υλικών με χρήση για τις κατασκηνώσεις
Ν. Περάμου θα φέρει πάνω αριστερά το λογότυπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΔΗΜΟΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΠΑΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ. Δίπλα θα υπάρχει κενός χώρος για αρίθμηση. Από
κάτω θα είναι ο τίτλος ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ. Το μεγέθους θα
είναι 29 εκ. Χ 18 εκ. περίπου, τριπλότυπο καρμπονιζέ διαφόρου χρώματος κάθε φύλλο (το
πρώτο λευκό). Θα έχει 6 στήλες διαφόρου μεγέθους και 20 έως 25 όμοιες γραμμές και στο
κάτω μέρος χώρος για ημερομηνία και για υπογραφές. Αριστερά θα φέρει ελαφρά διάτρηση
για να μπορούν να κοπούν τα δυο πρώτα φύλλα.
Το χαρτί θα είναι ποιότητας Α κατηγορίας, πολλαπλών εκτυπώσεων, χρώματος λευκού,
βάρους 80 gr, 500 φύλλων το πακέτο και 2.500 η κούτα. Η διάσταση του Α0 θα είναι
0.914x45.7 μέτρα, Φ50, 80 γρ., ενώ του Α1 θα είναι 0.61x45.7 μέτρα, Φ50, 80 γρ.
Επίσης ο ανάδοχος της προμήθειας γραφίτη θα αναλαμβάνει με δική του χρέωση την
αποστολή κατεστραμμένων μελανοδοχείων, μελανοταινιών, toner σε κέντρα ανακύκλωσης
της Ευρώπης, εγκεκριμένα από την ελληνική κυβέρνηση.
Τα μελάνια που αναφέρονται στον προϋπολογισμό ως ΝΕΑ θα πρέπει να είναι γνήσια των
εταιριών που τα προμηθεύουν, ενώ τα μελάνια που ξαναγεμίζονται θα είναι τα
ανακατασκευασμένα από γνήσια toner και όχι από συμβατά. Ο ανάδοχος της προμήθειας
γραφίτη εγγυάται ότι τα μελανοδοχεία που ξαναγεμίζονται (ανακατασκευασμένα) θα
αποδίδουν το ίδιο καλά όπως τα αρχικά προϊόντα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Επίσης εγγυάται ότι η ανακατασκευή κάθε μελανιού θα μπορεί να γίνει απεριόριστες
φορές. Μετά την ανακατασκευή θα γίνεται δοκιμή ότι το μελάνι λειτουργεί κανονικά και
δεν αφήνει γραμμές. Τα φθαρμένα μέρη θα αντικαθίστανται ούτως ώστε να παράγουν
μαύρο κείμενο άριστης ποιότητας, ζωντανά χρώματα με καθαρά γραφικά. Τα φθαρμένα
μέρη που αντικαθίστανται στα toner είναι:
 Τύμπανο (drum)
 PCR
 Doctor blade
 Wiper blade
 Μαγνητικός κύλινδρος φόρτωσης toner (MRS)
 Developer
 Chips ή ασφάλειες
 Λάμες (αν απαιτείται)
 Πλαστικές ταινίες (αν απαιτείται)
Στα μελάνια το γέμισμα θα γίνεται από μηχάνημα και όχι με σύριγγα. Στην συνέχεια θα
ακολουθεί καθαρισμός του toner, μελανοδοχείου. Εφόσον κάποιο από τα ξαναγεμισμένα
μελανοδοχεία αποδειχθεί ελαττωματικό ο ανάδοχος θα αντικαταστήσει το μελανοδοχείο,
ενώ αν κάποιο ξαναγεμισμένο μελανοδοχείο προκαλέσει βλάβη σε εκτυπωτή της
υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει τον εκτυπωτή και αν δεν είναι δυνατή
η επιδιόρθωση να αντικαταστήσει τον εκτυπωτή με νέο ίδιου τύπου.
Τονίζεται ότι Δήμος Παγγαίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα είδη,
ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές
σε πιστοποιημένο εργαστήριο ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
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ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ για τις πάγιες και
διαρκείς ανάγκες του Δήμου Παγγαίου. Η προμήθεια αφορά τα εξής τμήματα :
ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

1
2
3
4

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΓΡΑΦΙΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις όπως
μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι τιμές μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για
κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των
ειδών, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας1 και την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης απαιτείται το αρμόδιο
όργανο του οικείου φορέα να εκδίδει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης2.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος δεν θα πρέπει να απασχολεί ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό (παρ. 2 & 4 του άρθρου 18 & παρ. 1 του άρθρου 130 Ν. 4412/2016). Ο
ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού
που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε
πρόσωπα ή πράγματα. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες
υγιεινής, ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος.
1
2

Άρθρο 120 Ν. 4412/2016
Παρ. 4 άρθρο 2 του Π.Δ. 80/2016.

1

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
2. Ο ανάδοχος οφείλει από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα έξι (6)
εργασίμων ημερών ή όσο το δυνατόν συντομότερα επιβάλλεται από τις ανάγκες, να παραδώσει την
παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών και να εκτελέσει την αντίστοιχη εργασία εφόσον απαιτείται. Λόγω του
ότι ο Δήμος εκτελεί κοινωφελές έργο, θα πρέπει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι χρόνοι παράδοσης των
ειδών, καθώς και εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών να μην υπερβαίνουν τις δύο (2) ημερολογιακές
ημέρες.
3. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται τμηματικά, περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα
στα μέρη που θα υποδεικνύονται από το Δήμο και ανάλογα με τις ανάγκες τους. Υπέρβαση του χρόνου
παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και από τους όρους της σύμβασης.
4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται από το Δήμο υπό τις ακόλουθες
σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον
συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή
μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η
απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού
αιτήματος του προμηθευτή.
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 που προβλέπονται στο άρθρο 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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών εφόσον τηρείται και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού
στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό,
θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης εφόσον υπάρχει, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε
(άρθρο 206 Ν. 4412/2016).
5. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος3 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 ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά 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) η σύμβαση δεν υπογράφηκε, 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, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
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σύμβασης. 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 (άρθρο 203 Ν.
4412/2016).
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
πρόστιμο4 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.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας (άρθρο 207 Ν. 4412/2016).
6. Η επιτροπή παραλαβής θα πρέπει να πραγματοποιεί την παραλαβή των υλικών και την έκδοση των
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης του υλικού, διαφορετικά 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 εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
αναδόχου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την 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 την 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.5
7. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα διενεργηθεί με μακροσκοπική
εξέταση. Μετά τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 6
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, παραλαβής των υλικών με παρατηρήσεις ή απόρριψης των υλικών.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής μπορεί:
4
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Άρθρο 221 παρ. 11 β) του Ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή
πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα
θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του
προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και
εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να
συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”
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1. να παραλάβει το υλικό,
2. να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβαση
3. να απορρίψει το υλικό.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη
της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί
από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του
υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση
του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να
απορριφθεί.
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, εφόσον έχει συσταθεί, 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.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 διαδικασίες.
8. 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. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 Ν. 4412/2016).
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα
από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η
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παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας
μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα
μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που
προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.
9. Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη για τα πιστοποιηθέντα υλικά (η εταιρεία πρέπει να κατέχει πιστοποιητικά
για την καλή ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών της). Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης που οφείλεται σε
αστοχία υλικού, αυτός αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου και δωρεάν την αποκατάσταση της βλάβης, ήτοι την
αντικατάσταση των μερών που έχουν υποστεί βλάβη από την χρήση του ακατάλληλου υλικού.
10.Η μεταφορά και παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά
του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα.
11. Σε περίπτωση μικτής σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216 έως 220 του Ν. 4412/2016 για το
τμήμα που αφορά την παροχή υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τα
αναλώσιμα και το μηχανικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το
αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό, προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Δήμου
Παγγαίου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
12.Οι αναγραφόμενες ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες
απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Επομένως, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, είναι πιθανό να μην χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό
τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες. Εφόσον, βάσει των αναγκών του Δήμου, κρίνεται ότι δεν είναι
απαραίτητη η λήψη όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας ούτε να αναλωθεί η
σύμβαση στο σύνολο της, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη από
τον Δήμο. Αν όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής στον οποίο
έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να ανταποκριθεί.
13.Δεδομένου, ότι οι ποσότητες των ειδών στον προϋπολογισμό του τμήματος 4 – Γραφίτης δεν παύουν να
αποτελούν μια εκτίμηση (ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός), αλλά και της στοχαστικής φύσης του
αντικειμένου της παρούσης προμήθειας που χαρακτηρίζεται από αδυναμία προσδιορισμού των βλαβών των
εκτυπωτικών ή φωτοτυπικών μηχανημάτων και την πιθανή κατάργηση τους, κλπ., η κατά προσέγγιση
προμέτρηση των απαιτουμένων ειδών καθίσταται εξαιρετικά επισφαλής. Γι’ αυτό το λόγο, η Αναθέτουσα
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση ορισμένων ειδών, ανάλογα με τις πραγματικές
ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες χωρίς εννοείται υπέρβαση στον προϋπολογισμό της σύμβασης7.
14.Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά όπως και οι παραδόσεις, σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 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, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6
Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
Ο χρόνος εγγυήσεως για κάθε είδος ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημέρα παραλαβής αυτού. Για κάθε βλάβη
που θα παρουσιάζεται στο χρονικό διάστημα του χρόνου εγγυήσεως και θα οφείλεται στη κακή ποιότητα ή την
ελαττωματική κατασκευή των υλικών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.

7

Πράξη 1/2016, 119/2015, 182/2014 & 44/2014 του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την
προσκόμιση δειγμάτων.
Ομοίως, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος
ή/και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Η προσκόμιση τόσο των δειγμάτων που καταθέτουν οι
οικονομικοί φορείς σε περίπτωση που τους ζητηθεί όσο και των δειγμάτων των προμηθευτών από τα προς
παραλαβή συμβατικά υλικά ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν. 4412/2016. Το κόστος για όλες
τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.

Ελευθερούπολη, 27.09.2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1092/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

TMHMA 1: ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΦΑΚΕΛΛΟΙ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ-ΚΑΡΤΕΛΕΣ

Α/Α

1 Αλληλογραφίας φάκελλοι κίτρινοι

16Χ22 εκ.

2661

2

''

''

''

19Χ26 εκ.

5630

3

''

''

''

25Χ35 εκ.

6945

4

''

''

''

37X50 εκ.

4700

5 Αλληλογραφίας φάκελλοι λευκοί

11Χ23 εκ.

628

6 Αλληλογραφίας φάκελλοι λευκοί

16Χ22 εκ.

5000

7 Αλληλογραφίας φάκελλοι λευκοί

19Χ26 εκ.

1030

8 Αλληλογραφίας φάκελλοι λευκοί

25Χ35 εκ. [Α4]

6260

9 Αλληλογραφίας φακελ. κυψέλες

22Χ33

660

30Χ44

440

10Χ40mm/φύλλα

30

''

10

''

''

11 Ετικέτες αυτοκόλλητες λευκές 40φυλ
12

''

''

''

2Χ4cm/φύλλα

10

13

''

''

''

12Χ17mm/φύλλα Α4

12

14

''

''

''

3.5Χ3cm

10

15

''

''

''

10X7cm

65

16

''

''

''

68,5Χ23πακέτο των 100φ

17

''

''

''

70 Χ 37 '' ''

18 Δελτία παρουσίας προσωπικου (καρτέλες)

''

15
10

8.5 x 18 εκ.

6800

ΔΙΦΥΛΛΑ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ
1 Διαφανής θήκη εγγράφων Α4 με οπές

100 τεμ/πακετο

400

2 Δίφυλλα διαφανή πλαστικά (τύπου L)
3 Δίφυλλα πλαστικά με έλασμα

Μέγ.Α4 πάχος0,09mm/πακετο
Μέγεθος Α4 τεμ

1000

4 Δίφυλλα πλαστικά με κλίπ

χωριτικότητα 25φύλλων

100

5 Πλαστικά μικρά ελασματα αρχειοθέτ (25 τεμ.)

15Χ4 cm

15

6 Εξώφυλλα από χαρτόνι 160γρ παλ χρωματα

διαστασεων Α4 πακ 250τεμ

65

7 Διαχωριστικά αλφαβητικά

πλαστικά 24 φυλλων

65

8 Διαχωριστικά χρωματιστά Α4
τεμ
9 Σπιράλ για τεύχη μαύρα

10 φυλλων πλαστικά φύλλα
30 φύλλων Νο 6

320

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16

500

10 '

''

''

"

60 φύλλων Νο 8

345

11 '

''

''

"

80 φύλλων Νο 10

300

12 '

''

''

"

100 φύλλων Νο 12

310

13 '

''

''

"

140 φύλλων Νο 15

285

14 '

''

''

"

180 φύλλων Νο 20

285

15 '

''

''

"

220 φύλλων Νο 22

285

16 '

''

''

"

250 φύλλων Νο 25

285

17 '

''

''

"

280 φύλλων Νο 28

190

18 '

''

''

"

320 φύλλων Νο 32

190

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

19 '

''

''

"

380 φύλλων Νο 38

190

20 '

''

''

"

440 φύλλων Νο 44

190

21 '

''

''

"

500 φύλλων Νο 50

190

100 φύλλων πακέτο

30

1 Λάστιχα μεγάλης αντοχής φαρδιά

500 gr./σακουλάκι

190

2 Μελάνι για ταμπόν μπλε

30 cc

190

3 Θήκη γραφείου σταθερές (σκαφάκια)

πλαστική

25

4 Καλάθι αχρήστων

πλαστικο μεγαλο

30

5 Ορθοστάτες (στανντ για βιβλία, γωνίες)

ζέυγη

30

6 Πίνακας ανακοιν με φελλό

60Χ90 cm

8

7 Πίνακας ανακοιν με φελλό

60Χ40 cm

22 Διαφανή εξώφυλλα για τα τεύχη
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

8 Υποπόδιο

4
20

9 Μηχάνημα κοπής

Α3 - Α4

4

11 Βάση επιτραπέζιου ημερολογίου

μεταλλική

30

12 DVD - R 4,7 GB

1 ΤΕΜ.

32

13 DVD - R 4,7 GB

25 TEM.

32

14 CD-R 80 min 700 MB

1 ΤΕΜ.

32

15 CD-R 80 min 700 MB

25 TEM.

32

16 Θήκες CD-DVD

Χάρτινες

1800

10 Μηχάνημα δεσίματος τεύχων

17

Επιτραπέζια αριθμομηχανή με
οθόνη 12 ψηφίων

4

Ηλιακή και
μπαταρίας, με μνήμη με μερικό
και τελικό σύνολο

65

9x12 cm

150

A4 8-32

1880

18 Διακορευτής

64

19 Επιτραπέζιοι ημεροδείκτες γραφείου
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΛΑΣΕΡ - ΦΑΚΕΛΛΟΙ
1 Κλασέρ με ραντοι και κρίκο ECO με μεταλλικες γωνιες ρρ
2

''

''

''

''

''

A4 4-32

565

3

''

''

''

''

''

8 20

155

4

''

''

''

''

''

8- 34 F/S

30

40 θήκες

75

5 Ντοσιέ παρ/σης με διαφανείς θήκ.
6

''

''

''

''

''

60 θήκες

30

7

''

''

''

''

''

100 θήκες

30

8 Ντοσιέ πλαστ. 2κρίκ.χωρ.100φύλ.

Α4- 23Χ32 cm

9 Ντοσιέ με αυτιά μανίλα

26.5Χ35cm

40
1720

10 Ντοσιέ με σπιραλ μανίλα

26Χ34cm

30

11 Ντοσιέ με αυτιά και λάστιχο PRESPAN

25Χ35cm .

1630

12 Ντοσιέ με αυτιά και λάστιχο πλαστικοποιημενο

25Χ35cm .

1125

13 Ντοσιέ με αυτιά και λάστιχο πλαστικοποιημενο

25Χ35cm ραχη 3cm

380

14 Ντοσιέ με αυτιά και λάστιχο πλαστικο

25Χ35cm

290

15 Θήκη κουτί αρχείου "BOX"

χάρτινο πτυσσόμενη

220

16 Αρχείου κουτιά FIBER με λαστιχο

12 cm ( ΡΑΧΗ)

115

17 Αρχείου κουτιά FIBER με λαστιχο

8 cm ( ΡΑΧΗ)

155

18 Αρχείου κουτιά FIBER με λαστιχο

5 cm ( ΡΑΧΗ)

30

19 Αρχείου κουτιά FIBER με λαστιχο

3 cm ( ΡΑΧΗ)

30

20 Φάκελλοι με κορδόνια μπλέ

30cm * 40cm

690

21 Φάκελλοι με κορδόνια μπλέ

27cm * 37cm

470

22 Φάκελλοι με κορδόνια και αυτιά μπλέ

30cm * 40cm

470

23 Φάκελλοι με κορδόνια και αυτιά μπλέ

27cm * 37cm

875

περιεχ. 40 γραμμαρίων

94

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΛΛΕΣ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
1 Κόλλα STICK για χαρτιν.επιφάν.

2 Κόλλα ΡΕΥΣΤΗ γενικής χρήσης

περιεχ. 125 ml

62

3 Κολλητική ταινία διαφανής

19mmX33m

140

38mmX66m

30

5 Ζελοτειπ γαλακτούχα

''

19mm X 33m

144

6 Βαση ζελοτειπ (μεγάλη)

Βαρια

30

7 Χαρτοταινίες

38mmX66m

30

8 Αυτοκολλητο διαφανες ρολο

10 m

4

9 Διορθωτικό εγγράφων

μπουκαλάκι με διαλυτικό

30

4

''

''

μπεζ

10 Διορθωτικό εγγράφ. πλακέ μαρκαδορακι

12 ml

163

11 Διορθωτική ταινία εγγράφων 1/χρ.

πλατ.4mm μήκος 6m

1564

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΛΥΒΙΑ -ΓΟΜΕΣ -ΞΥΣΤΡΕΣ
1 Ξύστρα με ανταλλακτικά ξυραφ.

μεταλλική

60

2 Γόμα μαλακή λευκή

μεγαλη

310

3 Γόμα δίχρωμη

125

4 Μολύβια κιτρινα - μαυρα απλά

ΗΒ

500

5 Μολύβια μηχανικά ενσωματ.γόμα

πάχος γραφής 0,5mm

60

6

''

''

''

''

πάχος γραφής 0,7mm

60

7

''

''

''

''

πάχος γραφής 0,9mm

30

0,5mm

30

8 Μύτες μηχανικών μολυβιών ΗΒ
9

''

''

''

''

0,7mm

60

10

''

''

''

''

0,9mm

30

πλαστικό

30

1 Μπλόκ προχ.σημειώσ. καρέ 50 φ

Α4 ψαρικολ/το

30

2 Μπλόκ προχ.σημειώσ. Ριγέ 50 φ

Α4 ψαρικολ/το

30

3 Μπλόκ προχ.σημειώσ.κάτρι 50 φ

Α4 ψαρικολ/το

30

11 Μολυβοθήκες απλές
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΠΛΟΚ - ΦΥΛΛΑΔΕΣ

4 Μπλοκ διαφανη Α4

30

5 Μπλόκ παραγωγού - πωλητή λαϊκών αγορών

Σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμου ύψους
0.14 μ., πλάτους 0.20 μ. χρώματος πράσινου

100

6 Καρμπόν πλαστικά Α4

πακέτο 100 τεμ.

3

7 Κόλλα αναφοράς

60 γραμ πακέτο 400φυλ

65

8 Φυλλάδες (βιβλία με χονδρ εξώφυλ)

20 Χ30 100φ

30

9 Φυλλάδες βιβλ με χονδρ εξώφ (ευρετήριο)
10 Τετράδια 5 θεμάτων

25 χ 35 εκ αλφαβητ. 100φύλλ

30

17 Χ 25 cm

30

11 Ευρετήριο τηλεφώνων

A5 24 Φυλλων

15

12 Ευρετήριο τηλεφώνων

A5 48 Φυλλων

15

13 Βιβλία ληξιαρχείου

60x40 200 φύλλ.

15

20 Χ30 100φ. 5 στηλών

310

Με λογότυπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ- ΠΑΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Ν.
ΠΕΡΑΜΟΥ, Α4, 9 στηλών, 20 - 25 γραμμές

1000

14 Βιβλιοδετήσεις βιβλίων
15 Βιβλία κίνησης οχημάτων (με χονδρ εξώφυλ)

16

Καρτέλες αναλώσιμου και μη αναλώσιμου υλικού
(Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου)

Βιβλίο τριπλότυπων δελτίων εισαγωγής (Κατασκηνώσεις Ν.
17
Περάμου)

60

Με λογότυπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ- ΠΑΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Ν.
ΠΕΡΑΜΟΥ, 50 φύλλα, 29 εκ. X 18 εκ., καρμπονιζέ,
6 στηλών, 20 - 25 γραμμών

60

18

Βιβλίο τριπλότυπων δελτίων εξαγωγής (Κατασκηνώσεις Ν.
Περάμου)

Με λογότυπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ- ΠΑΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Ν.
ΠΕΡΑΜΟΥ, 50 φύλλα, 29 εκ. X 18 εκ., καρμπονιζέ,
6 στηλών, 20 - 25 γραμμών

60

19

Βιβλίο αναλώσιμου και μη αναλώσιμου υλικού τριπλότυπα
(Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου)

50 φύλλα

20

20 Βιβλίο φαρμάκων τριπλότυπα (Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου)

50 φύλλα

8

21 Βιβλίο τροφείων (Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου)
ΣΥΝΟΛΟ

50 φύλλα

20

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΊΡΕΣΗΣ (για τυχόν αγορά εκπαιδευτικών
συγγραμμάτων - βοηθημάτων νομικού ή τεχνικού περιεχομένου,
συγγραμμάτων περί δημοσίων συμβάσεων κ.α.)

3.225,81

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΩΙΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΥΛΟ - ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥΣ
1 Στυλό διαρκείας ψιλ. γραφ μπλε τύπου pilot

πάχος 0,5mm με εργονομική λαβή

470

2

''

''

''

''

μαύρο

''

πάχος 0,5mm με εργονομική λαβή

320

3

''

''

''

''

κοκκιν

''

πάχος 0,5mm με εργονομική λαβή

190

''

πάχος 0,7mm με εργονομική λαβή

840

4 Στυλό διαρκείας ψιλ. γραφ μπλε
5

''

''

''

''

μαύρο

''

πάχος 0,7mm με εργονομική λαβή

320

6

''

''

''

''

κοκκιν

''

πάχος 0,7mm με εργονομική λαβή

250

7 Στυλό διαρκείας χονδρ. γραφ μπλε ''

πάχος1.0mm με εργονομική λαβή

800

8 Στυλό διαρκείας χονδρ. γραφ μαυρ ''

πάχος1.0mm με εργονομική λαβή

320

9 Στυλό διαρκείας χονδρ. γραφ κοκ

πάχος1.0mm με εργονομική λαβή

220

10 Στυλό διαρκείας χονδρ. γραφ μπλε

πάχος1.2mm με εργονομική λαβή

315

11 Στυλό διαρκείας χονδρ. Γραφ μαυρ

πάχος1.2mm με εργονομική λαβή

220

12 Στυλό διαρκείας χονδρ. Γραφ κοκκιν

πάχος1.2mm με εργονομική λαβή

155

13 Στυλό διαρκείας με βάση

πλαστική βάση/βαριά

20

14 Μαρκαδόρος ψιλής γραφής μπλε τύπου pilot

πάχος γραφής 0,3mm /τεμ

95
35

''

15

''

''

''

μαύρο

''

πάχος γραφής 0,3mm /τεμ

16

''

''

''

κοκκινο

''

πάχος γραφής 0,3mm /τεμ

65

πάχος γραφής 0,4mm /τεμ

155
155

17 Μαρκαδόρος ψιλής γραφής μπλε
18

''

''

''

μαύρο

πάχος γραφής 0,4mm /τεμ

19

''

''

''

κοκκινο

πάχος γραφής 0,4mm /τεμ

30

20 Μαρκαδόρος ψιλής γραφής μπλε

πάχος γραφής 0,5mm /τεμ

155
30

21

''

''

''

μαύρο

πάχος γραφής 0,5mm /τεμ

22

''

''

''

κοκκινο

πάχος γραφής 0,5mm /τεμ

23 Μαρκαδόρος γραφής μπλε

30

''

'' 0,7mm/τεμ

250

24

''

''

μαύρο

''

'' 0,7mm/τεμ

220

25

''

''

κοκκινο

''

'' 0,7mm/τεμ

220

26

''

μαύρο ανεξιτηλος

πλακέ μύτη

190

27

''

μαύρο ανεξιτηλος

στρογγυλή μύτη

95

28

''

μαύρο ανεξιτηλος - αδιαβροχος

πάχος S

95

29

''

μαύρο ανεξιτηλος - αδιαβροχος

πάχος F

125

30

''

μαύρο ανεξιτηλος - αδιαβροχος

πάχος M

125

31

''

για όλα τα είδη χαρτιού

565

υπογράμμισης 5χρωμ

32 Μαρκαδόρος χρυσής - ασημένιας γραφής τύπου pilot

FINE

4

33 Μαρκαδόρος χρυσής - ασημένιας γραφής τύπου pilot
34 Μαρκαδορος για πινακα γραφης

MEDIUM

4
4

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ - ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ
1 Συνδετήρες μεταλλικοί ενισχυμένοι χοντροί

Νο 3κουτί

530

2

''

''

Νο 4κουτί

440

3

''

''

Νο5κουτί

250

Νο 10

190

4 Σύρματα συρραπτικού
5

''

''

Νο 64

815

6

''

''

Νο 24

1065

7

''

''

No 23/6

10

8

''

''

No 23/8

10

9

''

''

No 23/10

75

10

''

''

No 23/13

75

11

''

''

No 23/15

10

12

''

''

No 23/17

10

13

''

''

No 23/20

10

14

''

''

No 23/24

10

15 Συρραπτικό μικρό

Νο 64

95

16 Συρραπτικό μεγάλο

Νο 24/6

155

17 Συρραπτικό με μακρύ βραχίονα
18 Αποσυρραπτικό εγγράφων

4
μεταλλικό/ταναλια

64

19 Πινέζες μεταλλικές

κουτί - 100 τεμ

4

20 Πινέζες για πίνακα ανακοιν. με φελλό

κουτί 50 τεμ.

64

21 Καρφίτσες ατσάλινες

κουτιά 50γρ

30

22 Κλίψ μεταλλικά σε συσκ. 12 τεμ (κουτί)

19mm

330

23

''

''

"

25mm

340

24

''

''

"

32mm

260

25

''

''

"

41mm

280

26

''

''

"

50mm

345

90mm

15

1 Χάρακες μεταλλικοί

40cm

30

2 Κλιμακόμετρο

μήκος 30cm

30

3 Xαρτοκόπτης

μεταλλικός

30

4 Ψαλίδι μεταλλικό με λαβή πλαστική

13cm

30

5 Ψαλίδι μεταλλικό με λαβή πλαστική

18cm

30

6 Κοπίδι με ανταλ/ικές λάμες μεγάλο

μεταλλικό

30

7 Περφορατέρ μεγάλο (των 65 φύλλων)

μεταλλικό

15

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
1 Χαρτάκια σημειώσεων απλά λευκ.

κύβος 9cmX9cm 500φυλ

495

2 Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκολ/τα (Χρωματιστα)

κύβος 50mmX 50mm

430

3 Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκολ/τα
4 Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκολ/τα 400φυλλων

κύβος 40cmX 50cm (συσκευασια 3τεμ)
127X 76mm

310

5 Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκολ/τα ριγέ

κυβος 123 Χ 73 mm

60

6 Χαρτάκια αυτοκολ/τα σελιδοδεικτες 4 χρωματων - 50 φυλλων

20 Χ 38 mm

110

7 Σελιδοδεικτες 5 χρωματων 20 τεμ

11,9 Χ 43,2 mm

65

8 Κύβος για χαρτάκια σημειώσεων

πλαστικό

20

9 Ταινία αριθμομηχανών

57mm

155

27 Φακός μεγενθυντικός
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΧΑΡΑΚΕΣ - ΨΑΛΙΔΙΑ - ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

155

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ
1 Σφραγίδα Νο 20 αυτόματη

31

2 Σφραγίδα Νο 30 αυτόματη

31

3 Σφραγίδα Νο 40 αυτόματη

31

4 Σφραγίδα Νο 50 αυτόματη

31

5 Σφραγίδα αυτόματη στρόγγυλη

31

6 Σφραγίδα ξύλινη στρόγγυλη

31

7 Σφραγίδα ξύλινη Νο 60

31

8 Σφραγίδα ξύλινη Νο 50

31

9 Σφραγίδα ξύλινη Νο 40
ΣΥΝΟΛΟ

31

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

TMHMA 2: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

τεμάχιο 500 φύλλων

11000

2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3

τεμάχιο 500 φύλλων

280

3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α1

0.61x45.7 μ., Φ50, 80 γρ.

90

4 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α0

0.914x45.7 μ., Φ50, 80 γρ.

160

5 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Β4

τεμάχιο 500 φύλλων, 0.257x0.364 μ., 80 γρ.

16

6 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ζυγολόγιο 3", 4/6 x 15 εκατ., χίλια φύλλα

24

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

TMHMA 3: ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ &
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
1 ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ (μ2)
2 ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ (μ2)

2850
2550

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

TMHMA 4: ΓΡΑΦΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΙΤΗΣ: ANAKΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕNO (Α) - ΝΈΟ (Ν)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

1.1 TN 2000 [TONER] (Α)

BROTHER 2030 / 40 / 2820 [ΕΚΤ]

1.2 TN 2000 [DRUM] (Α)

BROTHER 2030/40/2820 [ΕΚΤ]

4

CANON 2520[ΦΩΤΟΤΥΠ]

16

3.1 40 ΒL [ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

CANON MP 160 [ΕΚΤ]

8

3.2 41 COL [ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

CANON MP 160 [ΕΚΤ]

8

4.1 6200 / 167 [TONER] (Α)

EPSON 6200 [EKT]

8

4.2 6200 / 167 [DRUM] (Α)

EPSON 6200 [EKT]

4

EPSON M2000 [ΕΚΤ]

8

5.1 339 BL [ΜΕΛΑΝΙ] (Α)

HP K7100 Office jet [ΕΚΤ]

4

5.2 HP 343 BL [TONER] (Α)

HP K7100 Office jet [ΕΚΤ]

4

6 C7115A [TONER] (Α)

HP 1000,5,200 [EKT]

16

7 Q2612A [TONER] (Α)

HP 1022 / 1010 [EKT]

36

8 C 4092A [TONER] (Α)

HP 1100 [EKT]

8

9 Q 2613A [TONER] (Α)

HP 1300 [EKT]

16

10 Q 5949A [TONER] (Α)

HP 1320 [EKT]

28

11 CE 278A [TONER] (Α)

HP 1606dn/1536 [EKT]

28

12 Q7553A [TONER] (Α)

HP 2015 [EKT]

64

13 505Α [TONER] (Α)

HP 2055 / HP P2035 [EKT]

120

14 HP CF 280A [TONER] (Α)

HP 400 [ΕΚΤ]

32

15 HP CF 283A [TONER] (Α)

HP laser jet pro MFP127fn [FAX]

84

16 21 BL [ΜΕΛΑΝΙ] (Α)

HP 4355 / 2460 [EKT]

16

17.1 CB540A BLK [TONER] (Α)

HP CM 1312 / CP1515 [EKT]

16

17.2 CB541A C [TONER] (Α)

HP CM 1312 / CP1515 [EKT]

16

17.3 CB542A Y [TONER] (Α)

HP CM 1312 / CP1515 [EKT]

16

17.4 CB543A M [TONER] (Α)

HP CM 1312 / CP1515 [EKT]

16

2 CANON EXV 33[TONER] (Ν)

5 C13S050435 [TONER] (Α)

12

18 301 BLACK [ΜΕΛΑΝΙ] (A)

HP deskjet 1000 [ΕΚΤ]

4

19 CE278A[TONER] (Α)

HP Laser Jet 1536 DNF MST [ΕΚΤ]

24

20 CF283A [TONER] (A)

HP Laserjet Pro M225dn mfp [ΕΚΤ]

24

21.1 950 BL [ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

HP Officejet Pro 8610 [ΕΚΤ]

12

21.2 951 C [ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

HP Officejet Pro 8610 [ΕΚΤ]

8

21.3 952 Y [ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

HP Officejet Pro 8610 [ΕΚΤ]

8

21.4 953 M [ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

HP Officejet Pro 8610 [ΕΚΤ]

8

22 CB 435A [TONER] (Α)

HP P1006 [EKT]

36

23 CE285A [TONER] (Α)

HP P1102 / Laserjet M1212nf MFP [EKT] [FAX]

268

24.1 82 BL [ ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

ΗΡ 510 [PLOTER]

8

24.2 82 C [ ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

ΗΡ 510 [PLOTER]

8

24.3 82 M [ ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

ΗΡ 510 [PLOTER]

8

24.4 82 Y [ ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

ΗΡ 510 [PLOTER]

8

24.5 HP-GL/2 ACCESSORY CARD 3892H367

ΗΡ 510 [PLOTER]

1

25.1 72 PH BL [ΜΕΛΑΝΙ] (N)

HP T610 PLOTER

8

25.2 72 C [ΜΕΛΑΝΙ] (N)

HP T610 PLOTER

8

25.3 72 Y [ΜΕΛΑΝΙ] (N)

HP T610 PLOTER

8

25.4 72 M [ΜΕΛΑΝΙ] (N)

HP T610 PLOTER

8

25.5 72 BL [ΜΕΛΑΝΙ] (N)

HP T610 PLOTER

8

25.6 72 MAT BL [ΜΕΛΑΝΙ] (N)

HP T610 PLOTER

8

25.7 72 GRAY [ΜΕΛΑΝΙ] (N)

HP T610 PLOTER

8

26 TN 311 [TONER] (Ν)

KONICA OCEMP 1135 [ΦΩΤΟΤΥΠ]

16

27 TN217 [TONER] (Ν)

ΚΟΝΙΚΑ 223 [ΦΩΤΟΤΥΠ]

60

28.1 ΤΝ22ΙΚ (N)

KONICA MINOLTA BIZHUB 227

32

28.2 ΤΝ22ΙC (N)

KONICA MINOLTA BIZHUB 227

8

28.3 ΤΝ22ΙM (Ν)

KONICA MINOLTA BIZHUB 227

8

28.4 ΤΝ22ΙY (Ν)

KONICA MINOLTA BIZHUB 227

8

29 ΤΚ-350 (Α)

KYOCERA FS-3920dn

24

30 50F2H00 (Α)

LEXMARK MS312dn

16

31 E340 [DRUM] (Α)

LEX 340 [EKT]

24

32.1 E260 [TONER] (Α)

LEX E260D / 360 [EKT]

24

32.2 E260 [DRUM] (Α)

LEX E260D [ΕΚΤ]

12

33 450 [TONER] (Α)

LEXMARK 450 [EKT]

4

34.1 ΟΚΙ Β 432 [TONER]

ΟΚΙ Β 432

48

34.2 ΟΚΙ Β 432 [DRUM]

ΟΚΙ Β 432

12

35 D-copia 16/200 [TONER] (A)

OLIVETI D - COPIA 16W [ΕΚΤ]

12

36 FJ83 ΒL [ΜΕΛΑΝΙ] (Ν)

OLIVETI LAB 650 [FAX]

12

37 KX-FA52 [ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ] (N)

PANASONIC KX - FP 205 [FAX]

12

38 MP3353 TYPE 2220 [TONER] (A)

RICOH AFICIO MP 3010 [ΦΩΤΟΤΥΠ]

16

39 MP5002 TYPE 4500 TONER (A)

RICOH AFICIO MP 4000 [ΦΩΤΟΤΥΠ]

72

40 101S [TONER] (Α)

SAM ML 2160 / 760 [EKT]

16

41 MLT-D 103 [TONER] (Α)

SAM ML 2950 [EKT]

16

42 MLT-D1052 [TONER] (Α)

SAMS SF 650 [FAX]

8

43 1052 [TONER] (Α)

SAMSUNG ML 2525 [EKT]

12

44 ML2850D3 [TONER] (Α)

SAMSUNG ML - 2850 [ΕΚΤ]

16

45 D116L [TONER] (A)

SAMSUNG Xpress M2675F [ΕΚΤ]

64

46 SP-16051 (Α)

SEIKO PRECISION / SEIKOSHA SP2400 [ΕΚΤ]

4

47.1 Τ1620 / 1640 [TONER] (N)

TOSHIBA STUDIO 163 [ΕΚΤ]

47.2 Τ1620 / 1640 [DRUM] (N)

TOSHIBA STUDIO 163 [ΕΚΤ]

4

48 ΤA-2025 [TONER] (A)

TOSHIBA STUDIO 200s [FAX]

12

49 ΤΑ 4530 [ΤΟΝΕR] (Ν)

TOSHIBA255 [ΦΩΤΟΤΥΠ]

24

50 106R01378 [TONER] (Ν)

XEROX 3100 MFP [ΦΩΤΟΤΥΠ]

16

51 106R01306 [TONER] (Ν)

XEROX WORKCENTER 5222 / 5225 / 5230
[ΦΩΤΟΤΥΠ] (Ν)

8

52.1 106R01630 BL (A)

XEROX WORKCENTER 6015

8

52.2 106R016327 C (A)

XEROX WORKCENTER 6015

4

52.3 106R01628 M (A)

XEROX WORKCENTER 6015

4

52.4 106R016329 Y (A)

XEROX WORKCENTER 6015

4

12

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΠΡΟΑΊΡΕΣΗΣ (για την κάλυψη αναγκών που
αφορά την τυχόν αγορά νέων εκτυπωτικών ή φωτοτυπικών
μηχανημάτων)

3.225,81

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΩΙΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
ΦΠΑ 24%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ.: 997732707, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α, Τ.Κ. 64100, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………2 υπέρ του
(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) .......................…………………………………..3
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 29881/14.11.2017 Διακήρυξη που αφορά
την προμήθεια ειδών γραφείου, φωτοτυπικού χαρτιού, φωτοαντιγράφων και γραφίτη του Δήμου Παγγαίου, για την
ανάδειξη αναδόχου και την ανάθεση της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»/ για το/α τμήμα/τα ...............4

1

2
3
4

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το
2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως προηγούμενη υποσημείωση.
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ
ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 15.07.20185.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.2 της
Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
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 εκδίδουμε6.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5

6

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ.: 997732707, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α, Τ.Κ. 64100, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(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)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους,
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

3
4
5

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως προηγούμενη υποσημείωση.
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ», σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 29881/14.11.2017 Διακήρυξη που
αφορά την6 .......................... της/του ………………….
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
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 εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

6
9

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: - … -

Κ.Α.: 10/6612.004,
15/6482.002

`

ΣΥΜΒΑΣΗ [ΣΧΕΔΙΟ]
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»
ΠΟΣΟΥ € …
( C P V 30192000-1, 30197643-5, 79521000-2, 14814000-0)
Σήμερα την … στο Δημοτικό Κατάστημα Παγγαίου μεταξύ των:
A. Φιλίππου Αναστασιάδη, Δημάρχου Παγγαίου, νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Παγγαίου και
B. …, νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας …, με ΑΦΜ …, ΔΟΥ …, στην οποία κατακυρώθηκε όπως
ειδικότερα ορίζεται παρακάτω η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ», αρ. μελέτης 1092/2017, με την υπ’
αριθ. …/… Απόφαση τ.. …..,
συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

1) Ο πρώτος, έχοντας υπόψη τον αριθμό 613/2017 της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον
αριθμό 1 καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα & τον αριθμό 405/2017 της
απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης1 & ……. την εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως
κατατέθηκε2, αναθέτει στον δεύτερο εκ των συμβαλλομένων, για λογαριασμό του Δήμου Παγγαίου,
την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας, ειδικότερα, όπως ορίζονται στον παρακάτω πίνακα,
[ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ Ή ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ]

2) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της, εκτός εάν η συμβατική
αξία αναλωθεί νωρίτερα. Εάν η συμβατική αξία δεν αναλωθεί εντός ενός (1) έτους από την
υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμος Παγγαίου διατηρεί το δικαίωμα χρονικής παράτασης της χωρίς
αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης, υπό
την προϋπόθεση ότι συμφωνούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Πρ. VI Τμ. 24/2003, ΣΤ’ Κλιμ.
118/2005, 129/2006, 14, 34, 64, 69, 99/2010, Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ. Συν. Πράξη 27/2011
Κλιμάκιο Στ’, N. 4412/2016 άρθρο 53 παρ. 1ε).

3) Οι όροι της υπ’ αριθ. 29881/14.11.2017 διακήρυξης του Δημάρχου, τα προβλεπόμενα στην
1092/2017 μελέτη και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται
ανεπιφύλακτα, ο τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης του κάθε είδους όπως ορίζεται
αναλυτικά στην ειδική – γενική συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και οι εγκεκριμένες τεχνικές
προδιαγραφές αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης.

4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της σύμβασης όπως προσδιορίζονται ανωτέρω,
ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

5) Ο

ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβάλλοντος,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου (παρ. 2 και 4β του άρθρου 18 και παρ. 1 του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016). Ο
1
2

Π.Δ. 80/2016 άρθρο 4 παρ.4
Εφόσον έχει κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, βάση της 155/2017 Πράξης του ΣΤ’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου

ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να
τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή
και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Ο αριθμός Ε.Μ.Π.Α. καταχώρησης στο Εθνικό
Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων του υπόχρεου παραγωγού είναι …… (παρ. 1
του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4496/2017)3.

6) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά όπως και η παραλαβή των υλικών που του έχουν
ανατεθεί και την ολοκλήρωση των προβλεπομένων ελέγχων και διοικητικών διαδικασιών, με την
έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ο
ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, δασμούς, φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας (άρθρο 200 Ν.
4412/2016).

7) Η συμβατική σχέση των συμβαλλομένων μερών διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, τυχόν δε διαφορές
υπάγονται στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.

8) Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

3

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
(σφραγίδα - υπογραφή)

…
(σφραγίδα - υπογραφή)

Μόνο για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001

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: [ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6229]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη,
64100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Πάτσας Δημήτριος]
- Τηλέφωνο: [2592 3 50000]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [info@dimospaggaiou.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [www.dimospaggaiou.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, CPV: 30192000-1, 30197643-5, 79521000-2, 14814000-0]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17PROC002242036]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ
2: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΤΜΗΜΑ 3: ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, ΤΜΗΜΑ 4: ΓΡΑΦΙΤΗΣ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[1092/2017]

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:
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:
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.
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);
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.

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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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
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:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
3

Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
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 καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας14·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
8

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
20
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν21:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
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; Διευκρινίστε:
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 ;23
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 24
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
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πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
να [] Ναι [] Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν 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) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν 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 ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200532:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
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 διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής33; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής 34:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής35:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας16

αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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ημερομηνίες

παραλήπτες

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
43
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι45

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]46
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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 αναφέρονται47, 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 δωρεάν48.
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 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
8 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.
9 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).
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
11 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).
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12 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.
13 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.
14 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”.
15 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.".
16 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
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 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)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ’
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
22 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).
23 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
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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
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27 Άρθρο 73 παρ. 5.
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30 Πρβλ άρθρο 48.
31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.
40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

26

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48 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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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η εταιρία που συμμετέχει με την
επωνυμία ………………………………………………………………….:
1. Είναι υποχρεωμένος/η να καταβάλει εισφορές στους κάτωθι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριες και
επικουρικές):
1……………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
2. Εκτός από τους ανωτέρω, η επιχείρηση δεν υπάγεται σε κανέναν άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
(4)

Ημερομηνία:

……………………….……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:

Οδός
:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι
 έλαβα πλήρη γνώση των εγγράφων της σύμβασης και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα έγγραφα της σύμβασης.
 πληρώ ή το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 2.2.6 της διακήρυξης όσο
αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
 πληρώ ή το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 2.2.7 της διακήρυξης όσο
αφορά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
(4)

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:

Οδός
:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ο/η ………………………………………..
 δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
 δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
 δεν υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016
 δεν υφίσταται κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από πρότερη συμμετοχή του κατά τη
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016,
 δεν 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,
 δεν 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, ούτε
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. Είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,
 δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 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 της ανάθεση,

 δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιτότητα
του, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή που του στερεί δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία
 δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
 δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού καθώς καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές της διακήρυξης ως προς την
τυπική και ουσιαστική συμμετοχή του.
(4)

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

