
 

 

ΔΛΑΚΘΥΞΘ 2/2022 

ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΛΩΝ 

για τθν επιλογι Αναδόχου που κα αναλάβει τθν προμικεια ΓΑΦΛΚΘΣ ΥΛΘΣ για 

τισ Υπθρεςίεσ αρμοδιότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν, με κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει 

τιμισ, ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εξιντα εννζα χιλιάδων τριακοςίων 

εβδομιντα οκτϊ ευρϊ και ςαράντα ζξι λεπτϊν #69.378,46€#, 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%  

 

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ





 

Σελίδα 2 

 

 
Θλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ, ςε ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, για τθν επιλογι Αναδόχου για τθν «Ρρομικεια 
γραφικισ φλθσ, για τισ ανάγκεσ των Yπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν.» 
 

ΡΕΙΓΑΨΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ  
 

Ρρομικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ, για τισ ανάγκεσ των Yπθρεςιϊν 
αρμοδιότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν. 
 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
 

Θλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
27 του ν. 4412/2016, για το ζτοσ 2022, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

CPV  
 

30192700-8 – Γραφικι φλθ 

 
ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Κακαρι αξία  55.950,37€ 

Ψ.Ρ.Α. 13.428,09€ 

Συνολικι αξία  69.378,46€ 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
 

Ετιςια Επιχοριγθςθ που λαμβάνει θ κατ’ άρκρο 64 Ν. 3900/2010 
Επιτροπι Διαχείριςθσ  τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Ακθνϊν από το 
ΤΑ.Ω.ΔΙ.Κ. Κ.Α.Ε. 02.01.1261.001 «Ρρομικεια γραφικισ φλθσ»  

 

 

Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Ακθνϊν,  
κατ’ άρκρο 64 ν.3900/2010 

 
Ζχοντασ υπόψθ:  
1. Τισ διατάξεισ: 

1.1  του ν. 2690/1999 (Αϋ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».  

1.2  του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Ψόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ».  

1.3  του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την αποτροπή 
καταςτρατηγήςεων κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαςτικοποίηςη μετοχϊν Ελληνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάληψησ 
ζργων ή προμηθειϊν του Δημοςίου ή των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δημόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
«Δικαιολογητικά για την τήρηςη των μητρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», 
κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 65 του ν. 
4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν 
με «προνομιακό φορολογικό καθεςτϊσ».  

1.4  των άρκρων 75, 76 και 77 του κεφαλαίου ΙΑ’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ϊθφιακι Διακυβζρνθςθ 
(Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΕΦΕΤΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ      
ΕΡΛΤΟΡΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΤΘΣ ΕΡΛΧΟΘΓΘΣΘΣ      
Ταχ.Δ/νςθ: Κυρ.Λουκάρεωσ 14 
Τχ. Κωδ. 115 22 Ακινα 
Ρλθροφορίεσ: Διαλζττα Γκάςιου 
Τθλζφωνα: 210-6404574, 210-6404156 
EMAIL: logist@efeteioathinon.gr 

Α.Δ.Α.Μ.:  
Α.Δ.Α.: 
 
Ακινα, 05-12-2022 
Αρικμ. Ρρωτ.: 13533 

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 2/2022  
Ηλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ  
  

mailto:logist@efeteioathinon.gr
ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ





 

Σελίδα 3 

Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ 
διατάξεισ.  

1.5  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων κτλ».  

1.6  του ν. 4129/2013 (Αϋ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».  

1.7  τθσ παραγράφου Η του άρκρου 1 του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ 
ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Ψεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν 
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρκρου 1 του ν. 
4254/2014 (Α’ 85).  

1.8 τ ου άρκρου 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) «Ψορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του 
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ».  
1.9  του ν. 4250/2014 (Αϋ 74 - Διορκ. ςφαλμ. Στο Αϋ 111) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1.  

1.10   του ν. 4270/2014 (Αϋ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».  

1.11  του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

1.12  του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια θσ Κυβζρνθςθσ, 
των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ.».  

1.13  του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ϊθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο 
Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ».  

1.14   του ν. 4912/2022 (Α’ 59) «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του Υπουργείου 
Δικαιοςφνθσ».  

1.15  του π.δ 28/2015 (Αϋ 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”.  

1.16  του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».  

1.17  του π.δ. 39/2017 (Αϋ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν».  

1.18   του άρκρου 64 του ν. 3900/17-12-2010 (Α’ 213) «Εξορκολογιςμόσ διαδικαςιϊν και επιτάχυνςθ τθσ 
διοικθτικισ δίκθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
 

 
 
2. Τισ αποφάςεισ με αρικμό: 

 2.1 - 76928/13.07.2021 (B’ 3075) των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων - Επικρατείασ με κζμα 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.)».  

2.2  -64233/08.06.2021 (Βϋ2453/09.06.2021) των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ϊθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».  

 
 
Και ειδικότερα λαμβάνοντασ υπόψθ:  

3. το υπ’ αρικμ. 6893/22-06-2022 πρωτογενζσ αίτθμα του Εφετείου Ακθνϊν (ΑΔΑΜ: 
22REQ010791416) για τθν ζγκριςθ πίςτωςθσ 69.378,46 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 
για τθν ετιςια προμικεια γραφικισ για όλεσ τισ Υπθρεςίεσ αρμοδιότθτάσ του, 

4. το με αρικμό 84/07-07-2022 πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου 
Ακθνϊν, με το οποίο εγκρίκθκε το ανωτζρω αίτθμα πίςτωςθσ εξιντα εννζα χιλιάδων τριακοςίων 
εβδομιντα οκτϊ ευρϊ και ςαράντα ζξι λεπτϊν (69.378,46€), ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24%, ςε 
βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων οικονομικοφ ζτουσ 2022 και ςυγκεκριμζνα ςτον ΚΑΕ 1261.001 

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ





 

Σελίδα 4 

«Ρρομικεια γραφικισ φλθσ» τθσ ετιςιασ επιχοριγθςθσ που λαμβάνει το Εφετείο Ακθνϊν από το 
ΤΑΩΔΙΚ και που διαχειρίηεται θ Επιτροπι Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Ακθνϊν  και  

5.  τθν με αρ. πρωτ. 6893/07-07-2022  (ΑΔΑ: Ε76645Τ-Σ0Μ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ 
Τριμελοφσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Επιχορθγιςεων του Εφετείου Ακθνϊν, θ οποία καταχωρικθκε 
με α/α 84 ςτο βιβλίο εγκρίςεων και πλθρωμϊν τθσ και με τθν οποία εγκρίκθκε θ δζςμευςθ 
πίςτωςθσ φψουσ εξιντα εννζα χιλιάδων τριακοςίων εβδομιντα οκτϊ ευρϊ και ςαράντα ζξι 
λεπτϊν (69.378,46€), ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 24% ςε βάροσ του ΚΑΕ 02.01.1261.001 
του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2022 για τθ διενζργεια θλεκτρονικοφ ανοικτοφ 
διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν ενιαία ετιςια προμικεια γραφικισ φλθσ για όλεσ τισ 
Υπθρεςίεσ αρμοδιότθτασ Εφετείου Ακθνϊν και ςυγκεκριμζνα: του Εφετείου Ακθνϊν, τθσ 
Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν, τθσ Ιατροδικαςτικισ Υπθρεςίασ Ακθνϊν, τθσ Υπθρεςίασ Επιμελθτϊν 
Ανθλίκων Ακθνϊν και Κοινωνικισ Αρωγισ Ακινασ, τθσ Εταιρείασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν 
και των Υποκθκοφυλακείων Ακθνϊν, Αχαρνϊν, Ελευςίνασ,  Ηωγράφου, Κθφιςιάσ,  Μεγάρων και 
του Αυτοτελοφσ Γραφείου Ρροςταςίασ Ανιλικων Θυμάτων «ΣΡΙΤΙ ΤΟΥ ΡΑΙΔΙΟΥ» Ακινασ, ςφνολο 
δϊδεκα (12) Υπθρεςίεσ, 

 

ΡΟΚΘΥΣΣΕΛ 
 

Θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, ςε ευρϊ, για τθν ανάδειξθ Αναδόχου για τθν «Ρρομικεια 
γραφικισ φλθσ, για τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν».  

 

2. Ρροχπολογίηει τθ ςυνολικι κακαρι εκτιμϊμενθ αξία ςτο ποςό των πενιντα πζντε χιλιάδων, 
εννιακοςίων πενιντα ευρϊ και τριάντα επτά λεπτϊν #55.950,37€#, πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 24% 
ιτοι ποςοφ δεκατριϊν χιλιάδων τετρακοςίων είκοςι οκτϊ  ευρϊ και εννζα λεπτϊν #13.428,09€#. 

 
3. Ορίηει τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία:  
Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ υποβάλουν προςφορά για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ. 
Ρροςφορά υποψθφίου που δεν καλφπτει όλθ τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα, κρίνεται ωσ απαράδεκτθ και 
υποχρεωτικά απορρίπτεται.  

 
4. Θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ του αρμόδιου γνωμοδοτικοφ οργάνου, μπορεί 
να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για το ογδόντα τοισ εκατό (80%) μζχρι και το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) 
τθσ ποςότθτασ αγακϊν που αναφζρονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Λ ωσ VI τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.  
 
Α. ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΕΛΔΩΝ ΓΑΦΛΚΘΣ ΥΛΘΣ:  
Τα είδθ γραφικισ φλθσ, κα παραδοκοφν ωσ εξισ:  
Το 100% των ειδϊν, εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Θ παράδοςθ κα πραγματοποιθκεί ςτουσ χϊρουσ των Υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν, 
όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ.  
 
Β. ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
Θ ςυνολικι δαπάνθ προχπολογίηεται ςτο ποςό των εξιντα εννζα χιλιάδων, τριακοςίων εβδομιντα οκτϊ 
ευρϊ και ςαράντα ζξι λεπτϊν #69.378,46€# ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24% και κα βαρφνει τισ 
πιςτϊςεισ τθσ ετιςιασ επιχοριγθςθσ που λαμβάνει το Εφετείο Ακθνϊν από το ΤΑ.Ω.ΔΙ.Κ., ςτον  ΚΑΕ 1261: 
«Ρρομικεια γραφικισ φλθσ»  
 
Γ. Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ





 

Σελίδα 5 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του Ο.Ρ.Σ. Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. (Διαδικτυακι Ρφλθ ww.promitheus.gov.gr), 
φςτερα από τθν θλεκτρονικι ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.  
 
Δ.ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  
 

ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΑΝΑΤΘΣΘΣ  
ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 
ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ  
ΡΥΛΘ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ  

ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ  

Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr 
ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

06-12-2022  15-12-2022  
και ϊρα 11:00 π.μ. 
 

30-12-2022  
και ϊρα 11:00 π.μ. 

 
Θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν: Τρίτθ  10-01-2023 ϊρα 9.30 π.μ. 

 
 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κακ’ 
οιονδιποτε άλλον τρόπο πζραν του περιγραφόμενου ςτθν παροφςα, κα κεωροφνται απαράδεκτεσ και δεν 
κα εξετάηονται.  
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. βεβαιϊνεται αυτόματα από το Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ με αρ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ϊθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ 
εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».  
Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., θ ανακζτουςα αρχι ρυκμίηει τα τθσ 
ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.  
Θ διαδικαςία τθσ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν περιγράφεται ςτον όρο 3.1. τθσ Διακιρυξθσ.  
Οι υποβαλλόμενεσ ςτο διαγωνιςμό προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για εκατόν 
είκοςι (120) θμζρεσ, προκεςμία που αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν (παρ. 4 άρκρου 97 ν. 4412/2016).  
 
Ε. Δικαίωμα Συμμετοχισ  
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:  
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.),  
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  
Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ.  
Οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.  
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Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, 
εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  
 
ΣΤ. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ υπ’ αρ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 
09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ϊθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
Θ επιλογι του Αναδόχου κα γίνει με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τθσ προςφερόμενθσ τιμισ, για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ 
ποςότθτασ. Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου 
Ακθνϊν. 

 
5. Ορίηει ότι ο διαγωνιςμόσ να πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ I μζχρι και VI, που 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ: 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI - Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Συγκεντρωτικισ) 
ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  
ΡΑΑΤΘΜΑ VI – ΕΕΕΣ ( Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ) 

 
6. Στοιχεία Επικοινωνίασ  
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ..  
β) Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ να απευκφνονται για διευκρινίςεισ 
που αφοροφν:  
- ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, ςτο Ειδικό Γραφείο του άρκρου 64 ν.3900/2010 , τθλ. 210-6404574, 
Διαλζττα Γκάςιου και  210-6404156, Ευαγγελία Μπεκιάρθ,  email: logist@efeteioathinon.gr,  

- ςε πλθροφορίεσ τεχνικοφ περιεχομζνου, ςτο Διοικθτικό Τμιμα, τθλ. 210-6404206, Ακανάςιοσ 
Μπαλαχοφτθσ.  

•  

7. Ο διαγωνιςμόσ δφναται να ματαιωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, ςτο ςφνολό του, μετά 
από ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ν. 4412/2016 και ιδίωσ ςτο άρκρο 106.  
 

8. Δθμοςίευςθ  
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), ςφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν 
ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν.  
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 
178246  και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του Ο.Ρ.Σ. Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ..  
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 76 του μ. 4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). http://et.diavgeia.gov.gr/  
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Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): www.efeteioathinon.gr. 
 

 

Θ ΕΡΛΤΟΡΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΤΘΣ ΕΡΛΧΟΘΓΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ 

 

 

ΓΕΑΣΛΜΟΣ ΔΛΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΛΚΑΤΕΛΝΘ ΜΡΕΤΣΛΚΩΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΛΑ ΜΡΕΚΛΑΘ 

ΡΟΕΔΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΕΦΕΤΘΣ ΔΛΚΑΣΤΛΚΘ ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ 

 
 
EΡΛΣΥΝΑΡΤEΤΑΛ:  
- Θ ςχετικι διακιρυξθ 

http://www.efeteioathinon.gr/
ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ
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ΕΦΕΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 2/2022 

ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΛΩΝ 

 με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. (α/α 178246 ) 

 με ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία 55.950,37€, πλζον Φ.Ρ.Α. 24% 

(13.428,09€), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ,   

για τθν επιλογι Αναδόχου, για τθν  

«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΓΑΦΛΚΘΣ ΥΛΘΣ ΓΛΑ ΤΛΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΑΣ 

ΕΦΕΤΕΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ» 

(Εφετείο Ακθνϊν, Ειςαγγελία Εφετϊν Ακθνϊν,  Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Ακθνϊν, 

Υπθρεςία Επιμελθτϊν Ανθλίκων Ακθνϊν και Κοινωνικισ Αρωγισ Ακινασ, Εταιρεία 

Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν, Υποκθκοφυλακεία: Ακθνϊν, Αχαρνϊν, Ελευςίνασ,  

Ηωγράφου, Κθφιςιάσ,  Μεγάρων, Αυτοτελζσ Γραφείο Ρροςταςίασ Ανιλικων 

Θυμάτων «ΣΡΙΤΙ ΤΟΥ ΡΑΙΔΙΟΥ» Ακινασ 

 
CPV: 30192700-8 – Γραφικι φλθ 
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ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Ρρομικεια γραφικισ φλθσ για τισ Υπθρεςίεσ αρμοδιότθτασ Εφετείου 
Ακθνϊν 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ Τριμελισ Επιτροπι Διαχείριςθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Ακθνϊν  του 

αρκρ. 64 Ν. 3900/2010 (Α’ 213) 

ΡΕΙΓΑΨΘ ΨΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

Ρρομικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ, για τισ ανάγκεσ των 12 Υπθρεςιϊν 
αρμοδιότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν  

CPV  
 

30192700 - 8 – Γραφικι φλθ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Το 100% των ειδϊν κα παραδοκεί εντόσ εξιντα (60) θμερολογιακϊν 
θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ Εντόσ 60 εργαςίμων θμερϊν μετά τθν παράδοςθ 

 
ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Κακαρι αξία  55.950,37€ 

Ψ.Ρ.Α. 13.428,09€ 

Συνολικι αξία  69.378,46€ 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
 

Ετιςια Επιχοριγθςθ που λαμβάνει θ κατ’ άρκρο 64 Ν. 3900/2010 
Επιτροπι Διαχείριςθσ  τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Ακθνϊν από το 
ΤΑ.Ω.ΔΙ.Κ. Κ.Α.Ε. 02.01.1261.001 «Ρρομικεια γραφικισ φλθσ»  

ΚΑΤΘΣΕΙΣ α) 0,1% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το 
άρκρο 350 του v. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 7 του ν. 
4912/2022 και ιςχφει.  
β) Θ ωσ άνω κράτθςθ υπόκειται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 
3%, ςφμφωνα με τα άρκρα 12 και 13 του Κϊδικα Τελϊν Ωαρτοςιμου και 
ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α. 20% επί του χαρτοςιμου ςφμφωνα με το ν. 
4169/1961.  
γ) Ψόροσ ειςοδιματοσ 4% ςφμφωνα με το άρκρο 64 του ν. 4172/2013 (Αϋ 
167).  
δ) 0,02% υπζρ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  
 

Ψ.Ρ.Α. 24 %  
Σε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ του Ψ.Ρ.Α. κα γίνεται ανάλογθ 
αναπροςαρμογι τθσ αμοιβισ του Αναδόχου.  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Θλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 27 του ν. 4412/2016 

ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τιμισ. 

Θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ 
διακιρυξθσ ΕΣΘΔΘΣ:  

 
06-12-2022 

Θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ 
διακιρυξθσ ΚΘΜΔΘΣ:  

 
06-12-2022 

Θμερομθνία Ανάρτθςθσ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ:  

 
06-12-2022 

Ρροκεςμία για υποβολι 
αιτθμάτων παροχισ 
διευκρινίςεων επί των όρων 
τθσ διακιρυξθσ:  

 
20-12-2022 

Θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ 
υποβολισ προςφορϊν:  

15-12-2022 και ώρα  11:00 π.μ. 

Καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα υποβολισ προςφορϊν:  

30-12-2022 και ώρα  11:00 π.μ. 
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Τόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν:  
 

Διαδικτυακι πφλθ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  
www.promitheus.gov.gr  

Α/Α Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ:  178246 
Θμερομθνία και ϊρα 
διενζργειασ διαγωνιςμοφ  
(αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν):  

10-01-2023 και ϊρα 9:30 π.μ. 
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1. ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ Τριμελισ Επιτροπι Διαχείριςθσ Επιχοριγθςθσ του 

Εφετείου Ακθνϊν  του αρκρ. 64 Ν. 3900/2010 (Α’ 213) 

ΨΟΕΑΣ Εφετείο Ακθνϊν 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΨΟΕΑ:  

Αρικμόσ Ψορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Ψ.Μ.) 997414035 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14 

Ρόλθ Ακινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 11522 

Ωϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL303 

Τθλζφωνο +30 210 6404574 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  d.gkasiou@efeteioathinon.gr 

Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ Διαλζττα Γκάςιου 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.efeteioathinon.gr 

ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ http://www.eprocurement.gov.gr 
https://diavgeia.gov.gr, 
http://www.efeteioathinon.gr 

 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Ανεξάρτθτθ Αρχι που δεν ζχει νομικι προςωπικότθτα και ανικει ςτον Δθμόςιο 
τομζα (Γενικι Κυβζρνθςθ) υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ (Δθμόςιο).  
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ( Ρολιτικά -Ροινικά 
Δικαςτιρια) . 
Εφαρμοςτζο  δίκαιο 
Ιςχφουν τα κατωτζρω διαλαμβανόμενα ςτο κεφάλαιο 1.4 «Θεςμικό πλαίςιο» τθσ παροφςασ. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίασ  
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 

Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 

γ) Ρζραν των ανωτζρων δυνατοτιτων το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ και τα παραρτιματα αυτισ, 
αναρτϊνται και ςτθν ιςτοςελίδα του Εφετείου Ακθνϊν www.efeteioathinon.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ  
Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ  Επιτροπι Διαχείριςθσ  τθσ Επιχοριγθςθσ του 
Εφετείου Ακθνϊν του άρκρ. 64 Ν. 3900/2010. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ, βαρφνει τον 
προχπολογιςμό εξόδων του Κ.Α.Ε. 02.01.1261.001 οικονομικοφ ζτουσ 2022 του Ψορζα.  

http://www.efeteioathinon.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
http://www.efeteioathinon.gr/
http://www.efeteioathinon.gr/
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Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ.  6893/07-07-2022 (ΑΔΑΜ 
22REQ011160663, ΑΔΑ Ε76645T-Σ0Μ) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το 
οικονομικό ζτοσ 2022 και ζλαβε α/α 84 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & 
Εντολϊν Ρλθρωμισ του φορζα. 
 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια γραφικισ φλθσ όλων των Υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ 
Εφετείου Ακθνϊν και ςυγκεκριμζνα: του Εφετείου Ακθνϊν, τθσ Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν, τθσ 
Ιατροδικαςτικισ υπθρεςίασ Ακθνϊν, τθσ Υπθρεςίασ Επιμελθτϊν Ανθλίκων Ακθνϊν και Κοινωνικισ Αρωγισ 
Ακινασ, τθσ Εταιρείασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν και των Υποκθκοφυλακείων Ακθνϊν, Αχαρνϊν, 
Ελευςίνασ,  Ηωγράφου, Κθφιςιάσ, Μεγάρων και του Αυτοτελοφσ Γραφείου Ρροςταςίασ Ανιλικων Θυμάτων 
«ΣΡΙΤΙ ΤΟΥ ΡΑΙΔΙΟΥ» Ακινασ, ςφνολο δϊδεκα (12) υπθρεςίεσ. 
Θ προμικεια αφορά τα υλικά που αναφζρονται αναλυτικά ςτουσ επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ του 
Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και υπό τισ αναφερόμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και όρουσ 
του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 30192700-8. 
 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ. 
Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν όλθ τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα κρίνονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 69.378,46€ ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α. 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ Ψ.Ρ.Α.: 55.950,37 €, Ψ.Ρ.Α. : 13.428,09 €). 
 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ (τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ ςυμπεριλαμβανομζνθσ) με δυνατότθτα 
τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ωσ προσ τθν θμερομθνία λιξθσ αυτισ (με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
που προβλζπονται ςτο άρκρο 132 ν.4412/2016). 
 
Το κριτιριο επιλογισ αναδόχου είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 
 
Αναλυτική περιγραφή του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
I τησ παροφςασ διακήρυξησ.  
 

1.4 Κεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. Τισ διατάξεισ: 

1.1  του ν. 2690/1999 (Αϋ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».  

1.2  του ν. 2859/00 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Ψόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ».  

1.3  του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την αποτροπή 
καταςτρατηγήςεων κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαςτικοποίηςη μετοχϊν Ελληνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάληψησ 
ζργων ή προμηθειϊν του Δημοςίου ή των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δημόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
«Δικαιολογητικά για την τήρηςη των μητρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», 
κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 65 του ν. 
4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν 
με «προνομιακό φορολογικό καθεςτϊσ».  
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1.4  των άρκρων 75, 76 και 77 του κεφαλαίου ΙΑ’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ϊθφιακι Διακυβζρνθςθ 
(Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - 
Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ 
διατάξεισ.  

1.5  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων κτλ».  

1.6  του ν. 4129/2013 (Αϋ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».  

1.7  τθσ παραγράφου Η του άρκρου 1 του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ 
ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Ψεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν 
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρκρου 1 του ν. 
4254/2014 (Α’ 85).  

1.8 τ ου άρκρου 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) «Ψορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του 
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ».  
1.9  του ν. 4250/2014 (Αϋ 74 - Διορκ. ςφαλμ. Στο Αϋ 111) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1.  

1.10   του ν. 4270/2014 (Αϋ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».  

1.11  του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

1.12  του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια θσ Κυβζρνθςθσ, 
των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ.».  

1.13  του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ϊθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο 
Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ».  

1.14   του ν. 4912/2022 (Α’ 59) «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του Υπουργείου 
Δικαιοςφνθσ».  

1.15  του π.δ 28/2015 (Αϋ 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”.  

1.16  του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».  

1.17  του π.δ. 39/2017 (Αϋ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν».  

1.18   του άρκρου 64 του ν. 3900/17-12-2010 (Α’ 213) «Εξορκολογιςμόσ διαδικαςιϊν και επιτάχυνςθ τθσ 
διοικθτικισ δίκθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
 
 
2. Τισ αποφάςεισ με αρικμό: 

 2.1 - 76928/13.07.2021 (B’ 3075) των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων - Επικρατείασ με κζμα 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.)».  

2.2  -64233/08.06.2021 (Βϋ2453/09.06.2021) των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ϊθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».  

 
 
Και ειδικότερα λαμβάνοντασ υπόψθ:  

3. το υπ’ αρικμ. 6893/22-06-2022 πρωτογενζσ αίτθμα του Εφετείου Ακθνϊν (ΑΔΑΜ: 
22REQ010791416) για τθν ζγκριςθ πίςτωςθσ 69.378,46 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 
για τθν ετιςια προμικεια γραφικισ για όλεσ τισ Υπθρεςίεσ αρμοδιότθτά τουσ, 

4. το με αρικμό 84/07-07-2022 πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου 
Ακθνϊν, με το οποίο εγκρίκθκε το ανωτζρω αίτθμα πίςτωςθσ εξιντα εννζα χιλιάδων τριακοςίων 
εβδομιντα οκτϊ ευρϊ και ςαράντα ζξι λεπτϊν (69.378,46€), ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24%, ςε 
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βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων οικονομικοφ ζτουσ 2022 και ςυγκεκριμζνα ςτον ΚΑΕ 1261.001 
«Ρρομικεια γραφικισ φλθσ» τθσ ετιςιασ επιχοριγθςθσ που λαμβάνει το Εφετείο Ακθνϊν από το 
ΤΑΩΔΙΚ και που διαχειρίηεται θ Επιτροπι Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Ακθνϊν  και  

5.  τθν με αρ. πρωτ. 6893/07-07-2022  (ΑΔΑ: Ε76645Τ-Σ0Μ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ 
Τριμελοφσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Επιχορθγιςεων του Εφετείου Ακθνϊν, θ οποία καταχωρικθκε 
με α/α 84 ςτο βιβλίο εγκρίςεων και πλθρωμϊν τθσ και με τθν οποία εγκρίκθκε θ δζςμευςθ 
πίςτωςθσ φψουσ εξιντα εννζα χιλιάδων τριακοςίων εβδομιντα οκτϊ ευρϊ και ςαράντα ζξι 
λεπτϊν (69.378,46€), ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 24% ςε βάροσ του ΚΑΕ 02.01.1261.001 
του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2022 για τθν διενζργεια θλεκτρονικοφ ανοικτοφ 
διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν ενιαία ετιςια προμικεια γραφικι φλθσ για όλεσ τισ 
Υπθρεςίεσ αρμοδιότθτασ Εφετείου Ακθνϊν και ςυγκεκριμζνα: του Εφετείου Ακθνϊν, τθσ 
Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν, τθσ Ιατροδικαςτικισ Υπθρεςίασ Ακθνϊν, τθσ Υπθρεςίασ Επιμελθτϊν 
Ανθλίκων Ακθνϊν και Κοινωνικισ Αρωγισ Ακινασ, τθσ Εταιρείασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν 
και των Υποκθκοφυλακείων Ακθνϊν, Αχαρνϊν, Ελευςίνασ, Ηωγράφου,  Κθφιςιάσ,  Μεγάρων και 
του Αυτοτελοφσ Γραφείου Ρροςταςίασ Ανιλικων Θυμάτων «ΣΡΙΤΙ ΤΟΥ ΡΑΙΔΙΟΥ» Ακινασ, ςφνολο 
δϊδεκα (12) υπθρεςίεσ. 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 30/12/2022 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 

11.00 π.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)  

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 178246 
και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.  
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ ιςτϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 76 του 
Ν.4727/2020.  
Θ Διακιρυξθ  θα καταχωρηθεί και ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.efeteioathinon.gr 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.efeteioathinon.gr/
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γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1) το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

2) θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

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

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 

όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 

προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν-διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν (κατ’ αρκρ. 67 παρ. 
3 και άρκρ. 121 παρ. 5 του Ν. 4412/2016), οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να 
μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν, 
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ 
ελλθνικι ζκδοςθ. 
 
Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 
Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με 
τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
 
Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  
 
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται 
από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  

 
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 (εγγφθςθ ςυμμετοχισ) και 4.1. (εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ) εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ 
κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 
οικονομικό φορζα. 
 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 
 
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6  Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ι ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ  

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ χιλίων 
εκατό ευρϊ (1.100,00€).  
 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 30-05-2023 (δθλ. 120 + 30 =150 θμζρεσ 
μετά τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν), άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ 
θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  
 
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

2.2.3  Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται, κατ’ άρκρ. 73 και 74 Ν. 4412/2016, από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν 
φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΨΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ 
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απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 
187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά:  
- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 
- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 
ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 
- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  
 
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι  
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ.  
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

 

2.2.3.3. Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
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(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  
(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  
 
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ. 
 
2.2.3.5. Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 
 
2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 
 
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
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ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά 
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 

του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται 
όπωσ κατακζςουν βεβαίωςθ αναγνωριςμζνου τραπεηικοφ ιδρφματοσ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα 
τθσ επιχείρθςθσ, με θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ των τελευταίων 60 θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει 
πιςτολθπτικι ικανότθτα ίςθ με το 100% του προχπολογιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΨΡΑ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ παραπάνω ελάχιςτθ απαίτθςθ δφναται να καλφπτεται 
ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ  
 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ προ τθσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον δφο (2) ςυμβάςεισ προμικειασ γραφικισ φλθσ, ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ τουλάχιςτον ίςθσ με το 100% τθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ (ακροιςτικά). 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  - Διατθρείται για 

λόγουσ αρίκμθςθσ 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
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δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται. 
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ.  
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων (παρ. 1 άρκρου 78 ν. 4412/2016). 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ 
ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ.  
Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 
Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  
Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 
ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 
παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 
του. 
Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν 
ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει 
καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, 
κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
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προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 
Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται  παρακάτω. 
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του. 
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2- περίπτωςθ α’- πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. 
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

A) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωςθ (α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. 
Β) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  
Γ) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ 
ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν 
ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ β’, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

Α) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 
δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται 
επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ 
λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 
Β) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και 
τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  
Γ) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να 
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 
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Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Ψερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ 
επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ. 
 
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. 
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται 
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ 
άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 
Επιςθμαίνεται ότι, τα ανωτζρω δικαιολογθτικά γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα 
(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 
αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
 
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ αναγνωριςμζνου τραπεηικοφ ιδρφματοσ για τθν πιςτολθπτικι 
ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ, με θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ των τελευταίων 60 θμερολογιακϊν θμερϊν προ 
τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει 
πιςτολθπτικι ικανότθτα ίςθ με το 100% του προχπολογιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΨΡΑ. 
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 
αντίγραφα αντιςτοίχων ςυμβάςεων και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ ςτθν προμικεια γραφικισ φλθσ  
(όπωσ ζχει οριςτεί ςτθν παράγραφο 2.2.6 τθσ παροφςθσ), από τισ οποίεσ να προκφπτει το ποςό, το 
ςυναφζσ αντικείμενο, θ διάρκεια του ζργου κακϊσ και θ Ανακζτουςα Αρχι. 
 
Β.5. Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 
 
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 
 
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 
i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
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τθσ ςτο ΓΕΜΘ1, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ2, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 

                                                           
1
    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται 
ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

 γ.  θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι 

ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο 

οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 

247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ 

ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 

τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και 

νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ 
περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
2
  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ 

και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 
          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν 

εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από 
τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  
 
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
 
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ 
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και 
τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 
διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και 
να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο 
τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται 
με τθν επαγγελματικι εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 
απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει. 
 
Β.10. Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 
  
Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 
 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ.  

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ





 

Σελίδα 30 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ για  
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.  
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 
 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπ’ αρικ. 64233/08.06.2021 
(Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ϊθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ).  
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 
 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», 
ςτον οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα διακιρυξθ. 
(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται 
θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  
Από τον Οικονομικό Ψορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 
του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
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φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Ψορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθ ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ, εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Ψορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφάκελο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Ψορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 
Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν 
και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille, 
β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα,  
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΨΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  
 
Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται 
θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 
β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, όπωσ π.χ. 
ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 
γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από 
υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται 
από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι 
προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.  
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Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα *ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Κφπρου-05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985) και «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων-15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)+. Επίςθσ 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν. ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά, το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 
Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το 
αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ 
παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ.   
Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 
Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  
Ο (υπό)φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιλαμβάνει, με ποινι αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 93 του ν. 
4412/2016, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία, ιτοι: 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 και τθν τυχόν ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ 
δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου 
και  
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 και τισ παραγράφουσ 
2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   
 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, υπόδειγμα του οποίου υπάρχει ςτο 
Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, το υπογράφουν 
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ψθφιακά και το υποβάλλουν ςτον παρόντα διαγωνιςμό. Το εν λόγω ΕΕΕΣ ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι 
αρχείου τφπου PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ.  

Εναλλακτικά, για τθ ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου e-ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ 
μποροφν να χρθςιμοποιιςουν το υποςφςτθμα Promitheus ESPDint, προςβάςιμο μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν 
διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ, να ςυμπλθρϊςουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον 
παρόντα διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κακϊσ και τισ ςχετικζσ απαντιςεισ τουσ, 
και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι αρχείου .pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το 
υποβάλλουν ςτον παρόντα διαγωνιςμό.  
 
2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά 
Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι και περιγράφονται αναλυτικά ςτο κεφάλαιο «Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ» (Ραράρτθμα II τθσ Διακιρυξθσ). 
Στον (υπό)φάκελο «Τεχνικι Ρροςφορά» υποβάλλεται θλεκτρονικά Τεχνικι Ρροςφορά, ςφμφωνα με το 
Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, θ οποία κα φζρει ψθφιακι υπογραφι. 
Ρροςφορζσ που δεν είναι ςφμφωνεσ με τα παραπάνω οριηόμενα απορρίπτονται. Οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ 
δεν πρζπει να ζχουν καμία απολφτωσ άμεςθ ι ζμμεςθ αναφορά ςτα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν. 
Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάτι τζτοιο, θ προςφορά αποκλείεται από περαιτζρω αξιολόγθςθ κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ. 
 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 

οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, ιτοι 
το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τιμισ.  

Οι τιμζσ, με ςτρογγυλοποίθςθ ςτο 2ο δεκαδικό ψθφίο, δίνονται ςε Ευρϊ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Διευκρινίηεται ότι ςτο Σφςτθμα θ τιμι που κα ειςαχκεί κα είναι θ τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α.  

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 
ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, ςε αρχείο μορφισ 
pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ, όπωσ αυτό 
προςδιορίηεται ςτο Ραράρτθμα IV.  

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

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται 
ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι. 

Ο τρόποσ πλθρωμισ περιγράφεται ςτθν παρ. 5.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για χρονικό διάςτθμα 

εκατόν είκοςι (120) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ  καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

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

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 
και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, ιτοι θ Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν 

ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 

του ν. 4412/2016, και ςυγκεκριμζνα, αρχικά, ςτθν Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και εν ςυνεχεία του (υπό)φακζλου «Οικονομικι 

Ρροςφορά», τθν Τρίτθ 10-01-2023 και ϊρα 9:30 π.μ. 

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 

ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 

προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 

είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 

ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 

ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ δϊδεκα (12) θμερϊν από τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται 

αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά 

ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε 

ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατ’ 

αναλογία και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα 

αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 

τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ. 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 

πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 

οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 

προςφερόντων των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ 

ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 

 

γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 

προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν 

αποδεκτά, ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά 

μειοδοςίασ και ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και 

τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 

του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 

προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 

τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 

Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 

εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 

«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 

τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 

κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει 

τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 

παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 

κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ 

διαδικαςίασ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν 

παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 
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3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 

προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.  
Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υπoβλικθκαν, θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα 
δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του 
άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε 
αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ 
τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ 
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν 
προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ 
προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ 
ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του 
ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ 
ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία, ι  
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
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τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα 
ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο 
όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για 
τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ 
άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 
 
3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 
α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ζνςταςθσ/προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι ακφρωςθσ και ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι ακφρωςθσ κατά απόφαςθσ, εκδοκεί απόφαςθ επί των ωσ άνω αιτιςεων, με 
τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016. 
 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 
ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να 
προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, 
ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ





 

Σελίδα 40 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με 
τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ., 
ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και ςφμφωνα με το άρκρο 350 του 
v. 4412/2016, (όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 7 του ν. 4912/2022 και ιςχφει) και το π.δ. 39/2017, 
ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του, (άρκρο 
360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017).  
 
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:  
 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα 
 
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ  
 
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.  
 
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. (Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017).  
 
Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. (Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ 
κ.υ.α. Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ).  
 
Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ κ.υ.α. Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 του ν. 
4412/2016 . Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ 
αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι 
προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. επί τθσ 
προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) 
θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
 
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά.  
 
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι, 
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»:  
α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του.  
β) Διαβιβάηει ςτθν Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ., το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον 
πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν 
Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν 
προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ.  
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ.  
δ) Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ.  
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .  
 
Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ (Άρκρο 372 παρ. 1 του ν. 
4412/2016).  
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 
ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  
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Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 01.09.2021, εκδικάηονται με τισ 
νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 
ν. 4782/2021 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  
 
Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποφάςεων τθσ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ..  
 
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ 
του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό 
αποφανκεί διαφορετικά .  

3.5 Μαηαίυζη Γιαδικαζίαρ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα τουλάχιςτον τριάντα (30) θμερϊν μετά τθν λιξθ του 
προβλεπόμενου ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ι τθσ παράταςθσ που τυχόν ζχει δοκεί, απευκφνεται 
δε προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ, ςυνεπϊσ δεν 
απαιτείται θ προςκόμιςθ αντίςτοιχθσ εγγυθτικισ επιςτολισ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ εγγυιςεωσ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  
 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
 

4.4 Υπεργολαβία 

Δεν επιτρζπεται θ υπεργολαβία, δθλαδι ο εργολάβοσ (ανάδοχοσ) δεν δικαιοφται να υποκαταςτακεί από 
άλλον ςτθν παράδοςθ μζρουσ ι όλθσ τθσ ποςότθτασ του προσ προμικεια προϊόντοσ, όπωσ αυτό 
περιγράφεται ςτα ζγγραφα του περιεχομζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με 
απόφαςθ τθσ Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σπόπορ πληπυμήρ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τθν πλθρωμι του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.  

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

Κατά ελάχιςτο τα δικαιολογθτικά είναι τα εξισ: 

1. Τιμολόγιο του προμθκευτι. Το τιμολόγιο πϊλθςθσ των αγακϊν επί πιςτϊςει, οφείλει να φζρει 
υπογραφι του εκδότθ και να εκδοκεί ςτθν παρακάτω επωνυμία: 
 

ΕΨΕΤΕΙΟ ΑΘΘΝΫΝ 

Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14, 11522, Ακινα 

Α.Ψ.Μ. 997414035 

Δ.Ο.Υ. ΪΥΩΙΚΟΥ 

 
2. Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, το οποίο ςυντάςςεται από τισ 

αρμόδιεσ προσ τοφτο Επιτροπζσ των προαναφερομζνων Δικαςτικϊν Υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το 
άρκρο 208 ν.4412/2016 περί παραλαβισ υλικϊν 

3. Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα 
4. Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 

 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) 0,1% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 350 του v. 4412/2016, 
όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 7 του ν. 4912/2022 και ιςχφει.  
β) Θ ωσ άνω κράτθςθ υπόκειται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 3%, ςφμφωνα με τα άρκρα 12 
και 13 του Κϊδικα Τελϊν Ωαρτοςιμου και ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α. 20% επί του χαρτοςιμου ςφμφωνα με το 
ν. 4169/1961.  
γ) 0,02% υπζρ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
 
Με τθν πλθρωμι κα γίνει θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, κατ’ άρκρο 64 του ν. 4172/23-7-2013 (Α’167). 
 

5.2 Κήπςξη οικονομικού θοπέα εκπηώηος - Κςπώζειρ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 
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Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο 
ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρ. 203 Ν. 
4412/2016 ωσ ιςχφει. 
 
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ Ψ.Ρ.Α. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου (ςχετικζσ ειςθγιςεισ των 
Επιτροπϊν Ραραλαβισ προσ τθν Τριμελι Επιτροπι Διαχείριςθσ Επιχορθγιςεωσ του Εφετείου Ακθνϊν), 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν 
του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και 
παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηυν ζςμβάζευν   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα.  

Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν 
κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι 
από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 
προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γικαζηική επίλςζη διαθοπών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
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4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υπόνορ παπάδοζηρ ςλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ γραφικισ φλθσ ςτισ κατά τόπο Υπθρεςίεσ και ςτισ 
ποςότθτεσ που αναλυτικά περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, εντόσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερολογιακϊν θμερϊν, που αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ του 
ςυμφωνθτικοφ (τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ αυτοφ ςυμπεριλαμβανομζνθσ), εντόσ του οποίου οφείλει να 
ζχει ολοκλθρϊςει πλιρωσ τισ παραδόςεισ των υλικϊν ςε όλα τισ δικαςτικζσ Υπθρεςίεσ. 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ 
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

 

6.2  Παπαλαβή ςλικών - Υπόνορ και ηπόπορ παπαλαβήρ ςλικών 

6.2.1. H παραλαβι των ειδϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και τθν παροφςα Διακιρυξθ. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των 
υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο 
προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ (Ραράρτθμα ΛΛ) για το κάκε είδοσ αντίςτοιχα.  
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ, ςυντάςςει πρωτόκολλα, ςφμφωνα με τθν 
παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16.  
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.  
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
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ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο.  
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εξετάςεων που διενεργικθκαν από 
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋ ζφεςθ 
των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ 
ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του 
άρκρου 208 του Ν.4412/16.  
Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.  
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 
6.2.2. H παραλαβι των υλικϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί ςε 
κακεμία από τισ Υπθρεςίεσ αρμοδιότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν *παρ. 11 εδ. (γ’) του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016].  
Θ Επιτροπι, εάν δεν διατυπϊςει ελλείψεισ ι παραλείψεισ κατά τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ ςυντάςςει Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ. Αν θ Επιτροπι 
Ραραλαβισ κρίνει ότι θ προμικεια των υλικϊν δεν ανταποκρίνεται πλιρωσ προσ τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυντάςςει πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ όπου αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που 
διαπιςτϊκθκαν και γνωμοδοτεί.  
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν, διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να 
παραςτεί και ο Ανάδοχοσ. Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ 
ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των 
δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου 
οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ 
του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.  
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  
 
 

6.3  Διδικοί όποι ναύλυζηρ – αζθάλιζηρ - ανακοίνυζηρ θόπηυζηρ και ποιοηικού 
ελέγσος ζηο εξυηεπικό – Γιαηηπείηαι για λόγοςρ απίθμηζηρ 

 

6.4  Απόππιτη ζςμβαηικών ςλικών – Ανηικαηάζηαζη 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 
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6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
 

6.5  Γείγμαηα – Γειγμαηολητία – Δπγαζηηπιακέρ εξεηάζειρ  

Δεν προβλζπονται. 

6.6. Δγγςημένη λειηοςπγία ππομήθειαρ 

Δεν προβλζπεται. 

6.7 Αναπποζαπμογή ηιμήρ  

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμισ 

 

Σθμαντικι ςθμείωςθ:  
Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ (Ν. 4412/2016, 
όπωσ τροποποιικθκε με τον ν. 4782/2021 και ιςχφει). Θ εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων 
δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που απορρζουν από τισ ςυναφείσ με τθ ςφμβαςθ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και τθσ 
λοιπισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ ςυμφωνοφνται ουςιϊδεισ.  
 
 

 

Θ ΕΡΛΤΟΡΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΤΘΣ ΕΡΛΧΟΘΓΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ 

 

 

ΓΕΑΣΛΜΟΣ ΔΛΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΛΚΑΤΕΛΝΘ ΜΡΕΤΣΛΚΩΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΛΑ ΜΡΕΚΛΑΘ 

ΡΟΕΔΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΕΦΕΤΘΣ ΔΛΚΑΣΤΛΚΘ ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ προμικεια γραφικισ φλθσ για το ςφνολο των Υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ 

Εφετείου Ακθνϊν. (12 Υπθρεςίεσ). 

Ακολουκεί αναλυτικι κατάςταςθ των προσ προμικεια ειδϊν ανά Υπθρεςία, κακϊσ και Ρίνακασ 

οριςμοφ του τόπου παράδοςθσ των υλικϊν, με τθν ακριβι ταχυδρομικι διεφκυνςθ τθσ κάκε επιμζρουσ 

Υπθρεςίασ αρμοδιότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν. 

 

 

1. ΕΦΕΤΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ     

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

AΡΟΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ (τφπου πζνςα) ΤΕΜ 20 

ΑΩΕΙΟΘΘΚΘ ΚΟΨΤΘ ΡΛΑΣΤΙΚΘ (τφπου SKAG)  ΤΕΜ 15 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΡΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΛΙΓΚΑΟΣ ΤΕΜ 30 

ΒΑΣΘ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΤΕΜ 20 

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ τφπου PELIKAN AL 20 ΤΕΜ 50 

ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΚΤΘΑΣ ΛΑΣΤΙΩΕΝΙΟΣ  ΤΕΜ 200 

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΟΘΫΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ PELIKAN ΤΕΜ  350 

ΔΙΑΤΘΤΘΑΣ 20Ψ  ΜΕ δείκτθ ΤΕΜ 25 

ΔΙΑΤΘΤΘΑΣ τφπου LEITZ 5180 65 φ ΤΕΜ  5 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ PELICAN Fancy Roller 5mm X 8m ΤΕΜ 280 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ PRITT Roller Compact 4.2mm Ω 10m TEM 20 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΥΓΟ ΜΟΝΟ PELIKAN 20 ml με πινζλο ΤΕΜ 900 

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ  ΓΙΑ ΚΛΑΣΕ Α4  REXEL  12233 με ενιςχυμζνθ μπλε οφγια ΤΕΜ 2.600 

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ  ΕΓΓΑΨΫΝ Α4  REXEL  L 12215 ΤΕΜ 800 

ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΓΥΙΣΤΑ 2023 ΤΕΜ 250 

ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΡΙΑΛ 2023 διαςταςθ 17Ω25 ΤΕΜ 110 

ΚΑΨΙΤΣΕΣ τφπου VETO ΣΕ ΩΑΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ ΤΕΜ 20 

ΚΛΑΣΕ ΕΙΔ. ΜΘΩΑΝΟΓΑΨΘΣΘΣ 8/30/45 τφπου LEIZER ΤΕΜ 40 

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 4-32 ΤΥΡΟΥ SKAG ΔΙΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ ΤΕΜ 10 

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8-32  ΤΥΡΟΥ SKAG  (150 ΜΡΛΕ-100 ΜΡΟΝΤΫ- 100 ΚΙΤΙΝΑ) ΤΕΜ 350 

ΚΟΛΛΑ STICK τφπου UHU 8,2 gr  ΤΕΜ 200 

ΚΟΛΛΑ ΕΥΣΤΘ τφπου UHU 35ml  ΤΕΜ 80 
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ΚΟΡΙΔΙΑ ΣΤΕΝΑ τφπου LION A300GR με μεταλλικό ςτζλεχοσ ΤΕΜ  30 

ΚΟΡΙΔΙΑ ΨΑΔΥΑ τφπου LION L500 με μεταλλικό ςτζλεχοσ ΤΕΜ  20 

ΚΟΥΤΙ ΑΩΕΙΟΥ FIBER ΛΑΣΤΙΩΟ ΑΩΘ 8 τφπου LEIZER  ΤΕΜ 10 

ΛΑΣΤΙΩΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΑ 120/10 ΚΙΛΟ 40 

ΛΑΣΤΙΩΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΕΡ Νο II ΚΙΛΟ 40 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΤΥΡΟΥ ARTLINE 100 (80 ΜΑΥΟΙ, 80 ΜΡΛΕ, 40 ΚΟΚΚΙΝΟΙ) ME 
ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΩΟΣ ΡΛΑΚΕ MYTH ΓΙΓΑΣ ΜΥΤΘ 7,5-12mm 

ΤΕΜ 200 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ τφπου ARTLINE 70 (400 ΜΑΥΟΙ-400 ΜΡΛΕ- 100 ΚΟΚΚΙΝΟΙ) με 
μεταλλικό ςτζλεχοσ  

ΤΕΜ 900 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ τφπου ilot BX- V5 (24 ΜΑΥΟΙ-64 ΜΡΛΕ-12ΚΟΚΚ.) ΤΕΜ 100 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΕΫΣ STABILO BOSS (100 ΚΙΤΙΝΟΙ-50 ΡΑΣΙΝΟΙ-50 ΟΗ) ΤΕΜ 200 

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ TAMΡON τφπου TRODAT (250 μπλε – 50 κόκκινα) ΤΕΜ 300 

ΜΟΛΥΒΙΑ Νο 2 ΤΥΡΟΥ FABER 138  ΤΕΜ 200 

ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΛΑ ΜΑNIΛA 25X35 χωρίσ αυτιά ΤΕΜ 5.000 

ΝΤΟΣΙΕ ΑΩΕΙΟΥ ΚΟΔΟΝΙ ΩΫΜΑΤΟΣ ΜΡΛΕ 25/35 ΑΩΘ 12 χωρίσ αυτιά ΤΕΜ 1.600 

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΩΟ PRESPAN ΤΦΡΟΥ LEISER (200ΜΡΛΕ-150ΡΑΣΙΝΑ-
150ΚΙΤΙΝΑ)  

ΤΕΜ 500 

ΝΤΟΣΙΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ τφπου NOKI ΤΕΜ 200 

ΞΥΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ τφπου M&R ΤΕΜ 20 

ΣΕΛΟΤΕΙΡ 15Ω33 ΔΙΑΨΑΝΕΣ ΤΕΜ 400 

ΣΡΑΓΓΟΣ NYLON 500gr ΛΕΥΚΟΣ 8000D    ΤΕΜ 150 

ΣΡΑΓΓΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΟΣ 250gr                 ΤΕΜ 400 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ  BIC 1,0 mm με κόκκινο μελάνι cristal original (κουτί των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
10 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ  BIC 1,0 mm με μαφρο μελάνι cristal original (κουτί των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
40 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ  BIC 1,0 mm με μπλε μελάνι cristal original (κουτί των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
60 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΡΑΣΙΝΟ ΤΥΡΟΥ PELIKAN STICK (ΚΟΥΤΙ των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
2 

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ VETO Νο 4  - 33 mm ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ (KOYTI 50 TMX) ΚΟΥΤΙ 900 

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ τφπου VETO Νο 5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ( ΣΚΛΘΟ ΣΥΜΑ) ΤΕΜ  20 

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ τφπου VETO Νο 8 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ (ΣΚΛΘΟ ΣΥΜΑ) ΤΕΜ  10 

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ Νο 128 τφπου Maestri ΤΕΜ  20 

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ Νο 64/2000 τφπου MAESTRI (1 ΚΟΥΤΑΚΙ) ΤΕΜ 40 

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ Νο 66/11 5000 τφπου REXEL (1 ΚΟΥΤΑΚΙ) ΤΕΜ 2 

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ Νο 66/14 5000 τφπου REXEL (1 ΚΟΥΤΑΚΙ) ΤΕΜ 2 

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ Νο 66/8 5000 τφπου REXEL (1 ΚΟΥΤΑΚΙ) ΤΕΜ 2 

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ  PRIMULA 12 ROMA ΤΕΜ 100 

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΩΕΙΟΣ ΤΥΡΟΥ PΑRVA 64 ΤΕΜ 20 

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥ/ΚΟΥ 23/13 ΤΕΜ 10 

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥ/ΚΟΥ 23/20 ΤΕΜ 10 
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ΣΥΜΑΤΑ ΣΥ/ΚΫΝ ΜΘΩΑΝΫΝ Νο 126/1000 τμχ Maestri Oro (χρυςοφ χρϊματοσ) ΤΕΜ  800 

ΣΥΑΡΤΙΚΟ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΟ 240 ΨΥΛΛΫΝ ΤΕΜ  8 

ΣΨΑΓΙΔΕΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑΣ ΤΥΡΟΥ TRODAT 4810 ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 30 

ΣΨΑΓΙΔΟΣΤΑΤΘΣ 12Θ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΕΜ  15 

ΣΨΑΡΔΑ 2 ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΩΫΙΣ ΡΛΑΙΣΙΟ / ΩΫΙΣ ΤΕΤΑΓΫΝΑ -ΣΩΕΔΙΑ ΤΕΜ  30 

ΣΨΑΡΔΑ 3 ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ  ΩΫΙΣ ΡΛΑΙΣΙΟ / ΩΫΙΣ ΤΕΤΑΓΫΝΑ -ΣΩΕΔΙΑ ΤΕΜ  40 

ΣΨΑΡΔΑ 4 ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΩΫΙΣ ΡΛΑΙΣΙΟ / ΩΫΙΣ ΤΕΤΑΓΫΝΑ -ΣΩΕΔΙΑ ΤΕΜ  30 

ΣΨΑΡΔΑ 5 ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΩΫΙΣ ΡΛΑΙΣΙΟ / ΩΫΙΣ ΤΕΤΑΓΫΝΑ -ΣΩΕΔΙΑ ΤΕΜ  10 

ΣΨΑΡΔΑ 6 ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΜΘΚΟΣ ΕΫΣ 6,5εκ ΩΫΙΣ ΡΛΑΙΣΙΟ / ΩΫΙΣ ΤΕΤΑΓΫΝΑ -
ΣΩΕΔΙΑ 

ΤΕΜ  10 

ΣΨΑΡΔΑ 7 ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΜΘΚΟΣ ΕΫΣ 6,5εκ ΩΫΙΣ ΡΛΑΙΣΙΟ / ΩΫΙΣ ΤΕΤΑΓΫΝΑ -
ΣΩΕΔΙΑ 

ΤΕΜ  10 

ΣΨΑΡΔΑ 9 ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΜΘΚΟΣ ΕΫΣ 6,5εκ ΩΫΙΣ ΡΛΑΙΣΙΟ / ΩΫΙΣ ΤΕΤΑΓΫΝΑ -
ΣΩΕΔΙΑ 

ΤΕΜ  10 

ΣΨΑΡΔΑ ΣΤΟΓΓΥΛΘ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ  40 

ΤΑΙΝΙΑ ΕΡΙΚΟΛΘΣ. ΡΛΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48CM/60M  ΔΙΑΨΑΝΘ ΤΥΡΟΥ R/P ΤΕΜ 40 

ΤΑΙΝΙΑ ΕΡΙΚΟΛΘΣ. ΡΛΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48CM/60M  ΚΑΨΕ ΤΥΡΟΥ R/P ΤΕΜ 30 

ΤΑΜΡΟΝ Νο1 τφπου PELIKAN(25 ΜΡΛΕ-5 ΚΟΚΚ.) με μεταλλικό καπάκι ΔΙΑΣΤΑΣΘ 9Ω16 ΤΕΜ 30 

ΤΑΜΡΟΝ Νο2 τφπου PELIKAN(25 ΜΡΛΕ-5 ΚΟΚΚ.) με μεταλλικό καπάκι ΔΙΑΣΤΑΣΘ 7Ω11 ΤΕΜ 30 

ΤΕΤΑΔΙΑ ΙΓΕ τφπου ELEPHANT ΔΙΑΣΤΑΣΘ 20/30 50φ με εξωτερικό ςκλθρό χάρτινο 
εξϊφυλλο 

ΤΕΜ 1.300 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΕΓΓΑΨΫΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΙ 123 με άνοιγμα ςτθ ςτενι 
πλευρά 

ΤΕΜ 9.000 

ΨΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΣ 31Ω41 ΤΕΜ 2.000 

ΨΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΣ. 23Ω32 ΤΕΜ 5.000 

ΩΑΑΚΕΣ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ 20 cm ΤΕΜ  30 

ΩΑΑΚΕΣ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ 30 cm ΤΕΜ  30 

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  ΚΙΤΙΝΑ  50/75 τφπου POST IT 100 φυλλων ΤΕΜ 80 

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  ΚΙΤΙΝΑ  75/75 τφπου POST IT 100 φφλλων ΤΕΜ 150 

ΩΑΤΙ ΑΝΤ/ΚΟ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ 9Ω9 ΛΕΥΚΟ 400 φφλλων ΤΕΜ 30 

ΩΑΤΙ ΔΙΡΛΟ ΛΕΥΚΟ 60gr Δ400φ ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΨΟΑΣ ΔΙΡΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ  ΔΕΣΜ 5 

ΩΑΤΙ ΔΙΡΛΟ ΙΓΕ 60gr Δ400φ ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΨΟΑΣ ΔΙΡΛΕΣ ΙΓΕ  ΔΕΣΜ 10 

ΩΑΤΙ ΡΕΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΨΤ ΟΛΛΟ ΚΙΛΟ 55 

ΩΑΤΙΝΘ ΘΘΚΘ ΓΙΑ CD/DVD TEM 3.000 

ΪΑΛΙΔΙ ΤΥΡΟΥ SAX 5215 21.5 cm ΤΕΜ  10 

      

2. ΕΛΣΑΓΓΕΛΛΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΚΘΝΩΝ     

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ        

ΑΡΟΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ (τφπου πζνςα) ΤΕΜ 20 
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ΑΙΘΜΘΤΘΑΣ τφπου REXEL UN-12 ΤΕΜ 1 

ΑΩΕΙΟΘΘΚΘ ΚΟΨΤΘ ΡΛΑΣΤΙΚΘ τφπου SKAG ΤΕΜ 30 

ΒΑΣΕΙΣ ΡΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΣΑΛΙΓΚΑΟΣ ΤΕΜ 20 

ΒΑΣΘ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΤΕΜ 15 

ΒΑΣΘ ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΓΑΨΕΙΟΥ ΒΑΙΑ τφπου SCOTCH ΤΕΜ 10 

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΕΣ τφπου PELIKAN AL 20 ΤΕΜ 40 

ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΚΤΘΕΣ ΛΑΣΤΙΩΕΝΙΟΙ ΤΕΜ 115 

ΔΙΑΤΘΤΘΑΣ τφπου LEITZ 5180 65Ψ. ΤΕΜ 10 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ 5mm/ 7m ΤΕΜ 30 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΥΓΟ Pelikan 20 ml με Ρινζλο ΤΕΜ 600 

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΟ ΓΙΑ ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ PELIKAN 20ml  ΤΕΜ 400 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ BLANCO 7ml ΤΕΜ 10 

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ για κλαςζρ Α4 REXEL 12233 με ενιςχυμζνθ μπλε οφγια  ΤΕΜ 1.000 

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ Α4 REXEL L 12215 ΤΕΜ 1.000 

ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΓΥΙΣΤΑ 2023 ΤΕΜ 200 

ΚΑΨΙΤΣΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ τφπου VETO ΤΕΜ 200 

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8X32 ΜΕ ΜΘΩΑΝΙΣΜΟ τφπου SKAG Δ/Ω ΤΕΜ 50 

ΚΟΛΛΑ STICK τφπου UHU 8,2 gr ΤΕΜ 60 

ΚΟΛΛΑ ΕΥΣΤΘ τφπου UHU 35ml ΤΕΜ 200 

ΚΟΡΙΔΙΑ ΣΤΕΝΑ τφπου LION A300GR με μεταλλικό ςτζλεχοσ ΤΕΜ 5 

ΚΟΡΙΔΙΑ ΨΑΔΥΑ τφπου LION L500 με μεταλλικό ςτζλεχοσ ΤΕΜ 5 

ΛΑΣΤΙΩΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΑ 13 ΚΙΛΟ 25 

ΛΑΣΤΙΩΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΕΡ Noll ΚΙΛΟ 25 

ΜΑΚΑΔΟΑΚΙΑ τφπου Pilot BX-V5 0,5 (48μπλε-12κοκκ.-12μαφρο) ΤΕΜ 80 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ τφπου ARTLINE 70 (80 ΜΑΥΟΙ-80 ΚΟΚΚΙΝΟΙ-80 ΜΡΛΕ) με μεταλλικό 
ςτζλεχοσ 

ΤΕΜ 240 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΕΫΣ STABILO (60 ΚΙΤΙΝΟΙ-20 ΡΑΣΙΝΟΙ) ΤΕΜ 80 

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ τφπου TRODAT (ΜΡΛΕ) ΤΕΜ 70 

ΜΟΛΥΒΙΑ No 2 τφπου FABER 138 ΤΕΜ 50 

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜ. AΥΤ.ΚΙΤΙΝΑ 75X75 τφπου post-it ΤΕΜ 120 

ΝΤΟΣΙΕ ΑΩΕΙΟΥ-ΚΟΔΟΝ. ΜΡΛΕ 25/35/12 ΤΕΜ 500 

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ & ΛΑΣΤΙΩΟ ΜΡΛΕ PRESPAN τφπου LEIZER ΤΕΜ 700 

ΝΤΟΣΙΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ & ΛΑΣΤΙΩΑ τφπου SKAG ΤΕΜ 100 

ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤ.ΜΡΕΗ 16X22 ΤΕΜ 7.000 

ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤ.ΜΡΕΗ 18,7X26 ΤΕΜ 4.000 

ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤ.ΜΡΕΗ 23X32 ΤΕΜ 6.000 

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ
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ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤ.ΜΡΕΗ 25X35 ΤΕΜ 6.000 

ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤ.ΜΡΕΗ 32X42 TEM 4.000 

ΣΕΛΟΤΕΙΡ 15mmX33m ΔΙΑΨΑΝΕΣ ΤΕΜ 200 

ΣΡΑΓΓΟΣ NYLON 500γρ ΛΕΥΚΟΣ 8000D. ΤΕΜ 200 

ΣΡΑΓΓΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΟΣ 250γρ. ΤΕΜ 200 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Μπλε Μελάνι Cristal Original (κουτί των 50 τμχ) ΤΕΜ 4.000 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Μαφρο Μελάνι Cristal Original (κουτί των 50 τμχ) ΤΕΜ 2.000 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Κόκκινο Μελάνι Cristal Original (κουτί των 50 τμχ) ΤΕΜ 1.000 

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Veto No 3  - 30 mm Μεταλλικοί (κουτί 100 τμχ) (Σκλθρό ςφρμα) ΤΕΜ 200 

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Veto No 5  - 47 mm Μεταλλικοί (κουτί 100 τμχ) (Σκλθρό ςφρμα) ΤΕΜ 400 

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Veto No 7  -  77 mm Μεταλλικοί (κουτί 50 τμχ) (Σκλθρό ςφρμα) ΤΕΜ 400 

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ No 64/2000 τφπου Maestri ΤΕΜ 400 

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΩΕΙΟΣ τφπου PARVA 64 ΤΕΜ 30 

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΩΕΙΟΣ PRIMULA 12 (ςυρραφι με ςφρμα Νο24/6-24/8) ΤΕΜ 50 

ΣΥΑΡΤΙΚΟ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΟ 240 ΨΥΛΛΫΝ ΤΕΜ 10 

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΫΝ ΜΘΩΑΝΫΝ No 126/1000 τμχ Maestri Oro (χρυςοφ χρϊματοσ) ΤΕΜ 60 

ΣΨΑΓΙΔΑ 2ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ 10 

ΣΨΑΓΙΔΑ 3ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ 18 

ΣΨΑΓΙΔΑ 4ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ 15 

ΣΨΑΓΙΔΑ 5ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ 15 

ΣΨΑΓΙΔΑ 6ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ 15 

ΣΨΑΓΙΔΑ 7ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ 50 

ΣΨΑΓΙΔΑ 9ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ 80 

ΣΨΑΓΙΔΑ ΣΤΟΓΓΥΛΘ ΤΕΜ 15 

ΣΨΑΓΙΔΕΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑΣ τφπου TRODAT 4810 ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 20 

ΣΨΑΓΙΔΟΣΤΑΤΘΣ 12Θ μεταλλικόσ ΤΕΜ 10 

ΤΑΙΝΙΑ ΕΡΙΚΟΛΘΣ.ΡΛΑΣΤ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48CM/60M ΔΙΑΨΑΝΘΣ τφπου R/P ΤΕΜ 100 

ΤΑΜΡΟΝ για αρικμθτιρα τφπου REXEL ΤΕΜ 1 

ΤΑΜΡΟΝ Νο1 ΜΡΛΕ τφπου PELIKAN με μεταλλικό καπάκι ΤΕΜ 30 

ΤΑΜΡΟΝ Νο2 τφπου PELIKAN με μεταλλικό καπάκι (35 ΜΡΛΕ-5ΚΟΚΚ) ΤΕΜ 30 

ΤΕΤΑΔΙΑ ΙΓΕ ΜΡΛΕ ΣΩΟΛΙΚΑ 50 Ψ. ΤΕΜ 250 

ΤΣΑΝΤΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΔΙΑΨΟΫΝ ΜΕΓΕΘΫΝ ΚΥΙΫΣ 30/48 ΚΙΛΟ 80 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΕΓΓΑΨΫΝ 123 αυτοκολ. με κλείςιμο ςτθ ςτενι πλευρά του φακζλλου ΤΕΜ 15.000 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ αυτοκολ. 11,5X23 με κλείςιμο ςτθ μεγάλθ πλευρά του φακζλλου ΤΕΜ 30.000 

ΩΑΤΙ ΔΙΡΛΟ ΛΕΥΚΟ 60GR .Δ400Ψ. (ΚΠΛΛΕΣ ΑΝΑΨΟΑΣ ΔΙΡΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ) ΔΕΣΜ 150 
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ΩΑΤΙ ΔΙΡΛΟ ΙΓΕ 60gr.Δ400Ψ.(κόλλεσ αναφοράσ διπλζσ ριγζ) ΔΕΣΜ 500 

ΩΑΤΙ ΡΕΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΨΤ ΟΛΛΟ ΚΙΛΟ 80 

ΪΑΛΙΔΙ τφπου SAX 5215 21,5CM ΤΕΜ 10 

      

3. ΛΑΤΟΔΛΚΑΣΤΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ ΑΚΘΝΩΝ     

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ      

ΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ PRIMULA 12 ROMA ΤΜΩ 1 

ΣΥΑΡΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΜΑ 126 (24/6) ΤΜΩ 1 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΥΓΟ Pelikan 20 ml με Ρινζλο ΤΜΩ 20 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΑ ΤΑΙΝΙΑ roller 5mm /12M ΤΜΩ 12 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ Stef labels No 32 (104X146mm)/Ρακετο ΡΑΚΕΤΟ 3 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ HEISAP HEI009 ςε Α4 (ετικϋζτεσ 70Ω25,4mm)  ΡΑΚΕΤΟ 3 

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚ. ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΓΙΑ Α4 8/32 ΤΜΩ 150 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘΣ ΚΙΤΙΝΟΙ ΤΜΩ 12 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ MULTIMARK Faber-Castel 1525 PERMANENT MEDIUM  TMX 10 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΑΛΟΓΑΨΙΚΟΙ Faber-castel Μπλζ Medium ΤΜΩ 36 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΑΛΟΓΑΨΙΚΟΙ Faber-castel Μαφρο Medium ΤΜΩ 12 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΑΛΟΓΑΨΙΚΟΙ Faber-castel Κόκκινο Medium ΤΜΩ 12 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΑΛΟΓΑΨΙΚΟΙ Faber-castel Μπλζ Small ΤΜΩ 12 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΑΛΟΓΑΨΙΚΟΙ Faber-castel Κόκκινο Small ΤΜΩ 12 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΑΛΟΓΑΨΙΚΟΙ Faber-castel Μαφρο Small ΤΜΩ 12 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ PILOT (ROLLER BALL PEN) Μπλζ V5 ΚΟΥΤΙ 12TMX 10 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ PILOT (ROLLER BALL PEN) Κόκκινο V5 ΚΟΥΤΙ 12TMX 2 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ PILOT (ROLLER BALL PEN) Μαφρο V5 ΚΟΥΤΙ 12TMX 1 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ART LINE 210 ΜΑΥΟ MEDIUM TMX 10 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Μπλε Μελάνι Cristal Original (κουτί των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
6 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Κόκκινο Μελάνι Cristal Original (κουτί των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
1 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Μαφρο Μελάνι Cristal Original (κουτί των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
1 

ΣΤΥΛΟ PILOT 0,7 ΜΡΛΕ ΤΜΩ 96 

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ MAESTRI 64  
ΚΟΥΤΙΑ ΤΫΝ 
2000 ΤΜΩ 

1 

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΫΝ ΜΘΩΑΝΫΝ No 126 / 1000 τμχ Maestri Oro (χρυςοφ 
χρϊματοσ) 

ΚΟΥΤΙΑ ΤΫΝ 
1000 ΤΜΩ 

1 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΩΟ ΤΜΩ 100 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΤΜΩ 10 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 11,4Ω23,1 ΤΜΩ 2.000 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ κιτρινοι arofol  220Ω340 mm   80 

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ
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ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΜΡΕΗ Α3 ΤΜΩ 100 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΜΡΕΗ Α5 ΤΜΩ 1.000 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΜΡΕΗ  Α4 ΤΜΩ 500 

ΣΚΑΨΑΚΙΑ ΑΩΕΙΟΘΕΤΘΣΘΣ ΡΛΑΣΤΙΚΑ Α4 ΤΜΩ 4 

POST-IT XATAKIA 76X76 mm ΤΜΩ 24 

ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΥΡΟΥ ΨΑΝΕΛΛΑΚΙ ΜΙΚΘ 45Ω30  ΚΙΛΑ 20 

ΔΙΑΨΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ZIP (12Ω18) TMX 200 

ΔΙΑΨΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ZIP (22Ω31) TMX 300 

ΔΙΑΨΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ZIP (18Ω25) ΤΜΩ 100 

ΔΙΑΨΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ZIP (45Ω35) ΤΜΩ 100 

ΔΙΑΨΑΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΥΡΟΥ POLYBAG 17Ω27  1 LT ΡΑΚ.40 ΤΜΩ ΡΑΚΕΤΟ 25 

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ Α4 REXEL L 12215, ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ για κλαςζρ Α4 REXEL 12233 με 
ενιςχυμζνθ μπλε οφγια 

πακζτο/100τμχ 20 

ΔΙΑΨΑΝΘ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΒΫΤΙΫΝ  5 ΕΚ. ΤΜΩ 5 

ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΑΣΘ ΓΑΨΕΙΟΥ ΤΜΩ 20 

ΞΥΣΤΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΤΜΩ 5 

ΓΟΜΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΤΜΩ 10 

ΜΟΛΥΒΙ 2Β ΤΜΩ 20 

ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ ΣΨΑΓΙΔΑΣ PELICAN TMX 20 

ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΥΡΟΥ ΨΑΝΕΛΛΑΚΙ ΜΕΓΑΛΘ 75Ω40  ΚΙΛΑ 100 

ΩΑΤΙ ΟΛΟΥ ΚΑΨΤ ΚΙΛΑ 100 

      

4.ΥΡΟΚΘΚΟΦΥΛΑΚΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ     

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ      

Συρ/κά ςφρματα  τφπου MAESTRI ORO 126/1000 (ΩΥΣΟΥ ΩΫΜΑΤΟΣ) TEM 1.000 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΒΙC 1,00 mm CRISTAL MEDIUM ΜΡΛΕ ΜΕΛΑΝΙ (κουτί των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
60 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΒΙC 1,00 mm CRISTAL MEDIUM ΜΡΛΕ ΜΕΛΑΝΙ (κουτί των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
40 

Σελοτειπ ΤΥΡΟΥ scotch magic 19mmx33m λευκό TEM 100 

Συνδετιρεσ Νο 4 τφπου sunfull 50mm των 100clips ΚΟΥΤΙ 60 

Διορκωτικό υγρό pelikan 20 ml με πινζλο ΤΕΜ 100 

Μελάνι μπλε ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ  ΤΕΜ 50 

ΤΑΜΡΟΝ Νο1 ΜΡΛΕ τφπου PELIKAN με μεταλλικό καπάκι διάςταςθ 9Ω16 ΤΕΜ 20 

ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΚΤΘΑΣ ΛΑΣΤΙΩΕΝΙΟΣ  ΤΕΜ 20 

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ τφπου PELIKAN AL 20 ΤΕΜ 20 

ΞΥΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ τφπου M&R ΤΕΜ 30 

ΚΟΥΤΙ ΑΩΕΙΟΥ FIBER ΛΑΣΤΙΩΟ ΑΩΘ 8cm τφπου LEIZER  ΤΕΜ 100 

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ
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ΚΟΛΛΑ ΕΥΣΤΘ τφπου UHU 35ml  ΤΕΜ 10 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΜΡΛΕ ΤΥΡΟΥ EDDING1300 ΤΕΜ 50 

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΙΘΜΟΜΘΩΑΝΫΝ NYLON 13mm 1/2 ΤΕΜ 5 

ΤΑΜΡΟΝ για αρικμθτιρα τφπου REXEL ΤΕΜ 10 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ PERMANENT MARKER No 2160 d.rect office ΤΕΜ 30 

ΘΕΜΙΚΟ ΟΛΟ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΟΣ 530 X 130 Ω 26 mm για χοριγθςθ αρικμϊν 
προτεραιότθτοσ 

TEM 5 

ΒΙΒΛΙΟ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ 543β (300φφλλων) 25Ω35 ΤΕΜ 3 

      

5Α. ΥΡΘΕΣΛΑ ΕΡΛΜΕΛΘΤΩΝ ΑΝΘΛΛΚΩΝ ΑΚΘΝΑΣ     

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ     

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΩΫΜΕΣ τφπου PELIKAN BR 40 ΤΕΜ 20 

ΔΙΑΚΟΕΥΤΘΣ ΓΙΓΑΣ ΤΥΡΟΥ SAX 608  ΤΕΜ 2 

ΔΙΑΤΘΤΘΑΣ 20Ψ  ΜΕ δείκτθ ΤΕΜ 5 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ roller 5mm /12M ΤΕΜ 10 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΥΓΟ PELIKAN 20 ML ΜΕ ΡΙΝΖΛΟ ΤΕΜ 20 

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ Α4 REXEL L 12215 
ςυςκευαςία 

100 ΤΜΩ 
5 

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8 -32 τφπου SKAG ΩΫΜΑ ΜΑΥΟ TEM 50 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘΣ ΚΙΤΙΝΟ ΤΕΜ 20 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘΣ ΟΗ ΤΕΜ 20 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘΣ ΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ 20 

Μολφβια με γόμα ΤΥΡΟΥ FABER CASTELL 2B ΤΕΜ 20 

ΞΥΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ τφπου M&R ΤΕΜ 20 

Σελοτειπ ΤΥΡΟΥ scotch magic 19mmx33m λευκό ΤΕΜ 20 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ BIC 1,0 MM ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΛΑΝΙ CRISTAL ORIGINAL  
ΚΟΥΤΙ 

ΤΫΝ 50 ΤΜΩ 
1 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ BIC 1,0 MM ΜΕ ΜΑΥΟ ΜΕΛΑΝΙ CRISTAL ORIGINAL 
ΚΟΥΤΙ 

ΤΫΝ 50 ΤΜΩ 
1 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ BIC 1,0 MM ΜΕ ΜΡΛΕ ΜΕΛΑΝΙ CRISTAL ORIGINAL 
ΚΟΥΤΙ 

ΤΫΝ 50 ΤΜΩ 
1 

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ VETO NO 4  - 33 MM ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 
ΚΟΥΤΙ 

ΤΫΝ 50 ΤΜΩ 
50 

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ VETO Ν0 8 
ΚΟΥΤΙ 

ΤΫΝ 50 ΤΜΩ 
20 

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΫΝ ΜΘΩΑΝΫΝ NO 126 / 1000 ΤΜΩ MAESTRI ORO (ΩΥΣΟΥ 
ΩΫΜΑΤΟΣ) 

ΤΕΜ 50 

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ No 64/2000 ΤΜΩ τφπου Maestri TEM 100 

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ τφπου PARVA ΤΕΜ 5 

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ PRIMULA 12 ROMA  TEM 5 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΜΡΕΗ  Α4 ΤΕΜ 100 

ΨΑΞΕΛΛΟΙ ΜΡΕΗ Α5 ΤΜΩ 100 

ΩΑΤΑΚΙΑ  ΣΘΜΕΙΫΣΕΫΝ ΛΕΥΚΑ "AΚΟΛΛΘΤΑ" 85/85 100 φφλλων  ΤΕΜ 100 

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ
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ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  ΚΙΤΙΝΑ  75/75 τφπου POST IT 100 φφλλων ΤΕΜ 100 

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ & ΛΑΣΤΙΩΟ ΜΡΛΕ PRESPAN τφπου LEIZER No5 ΤΕΜ 20 

ΝΤΟΣΙΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ & ΛΑΣΤΙΩΑ τφπου SKAG ΤΕΜ 20 

ΪΑΛΙΔΙ τφπου SAX 5165 16,5CM ΤΕΜ 10 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΡΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΛΙΓΚΑΙ ΤΕΜ 10 

ΒΑΣΘ ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΓΑΨΕΙΟΥ ΒΑΙΑ τφπου SCOTCH ΤΕΜ 5 

Αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ ΤΥΡΟΥ STEFF LABELS NO 66 ΡΑΚΕΤΟ 40ΨΥΛΛΫΝ ΤΕΜ 10 

      

5Β. ΥΡΘΕΣΛΑ ΕΡΛΜΕΛΘΤΩΝ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΑΩΓΘΣ ΑΚΘΝΑΣ     

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ        

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Μπλε Μελάνι Cristal Original (κουτί των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ                   

50 ΤΜΩ 
2 

ΜΟΛΥΒΙΑ Νο 2 ΤΥΡΟΥ FABER 138  ΤΕΜ 12 

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  ΚΙΤΙΝΑ  75/75 τφπου POST IT 100 φφλλων ΤΕΜ 20 

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΫΝ ΜΘΩΑΝΫΝ No 64/2000 τφπου Maestri Oro (κουτάκι) ΤΕΜ 3 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΥΓΟ Pelikan 20 ml με Ρινζλο TEM 20 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΡΟΥ PRITT 4,2 mm ΤΕΜ 10 

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8 -32 τφπου SKAG ΩΫΜΑ ΜΑΥΟ ΤΕΜ 10 

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Veto No 4  - 33 mm Μεταλλικοί (κουτί 50 τμχ) ΤΕΜ 15 

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Veto No 7  - 78 mm Μεταλλικοί (κουτί 50 τμχ) ΤΕΜ 15 

ΜΕΛΑΝΙ ΜΡΛΕ ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ ΓΙΑ ΣΨΑΓΙΔΕΣ ΤΕΜ 5 

ΤΑΜΡΟΝ ΜΡΛΕ ΓΙΑ ΣΨΑΓΙΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΘ 7χ11 ΤΕΜ 2 

ΑΩΕΙΟΘΘΚΘ ΚΟΨΤΘ ΡΛΑΣΤΙΚΘ (τφπου SKAG)  ΤΕΜ 60 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΕΓΓΑΨΫΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΙ 11,4χ22,9 ΤΕΜ 1.000 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΜΡΕΗ  Α4 ΤΕΜ 300 

ΣΕΛΟΤΕΙΡ 15Ω33 ΔΙΑΨΑΝΕΣ ΤΕΜ 5 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ τφπου ARTLINE 70 ( 20 ΜΑΥΟΙ-10 ΜΡΛΕ- 10 ΚΟΚΚΙΝΟΙ) με μεταλλικό 
ςτζλεχοσ  

ΤΕΜ 40 

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ για κλαςζρ Α4 REXEL 12233 με ενιςχυμζνθ μπλε οφγια ΤΕΜ 1.000 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘΣ (ΔΙΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ: ΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΙΝΟ, ΡΟΤΟΚΑΛΙ, 
ΓΑΛΑΗΙΟ Ω 15 ΤΕΜ ΕΚΑΣΤΟ) 

ΤΕΜ 60 

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ Α4 REXEL L 12215 ΤΕΜ 100 

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΩΟ PRESPAN ΤΦΡΟΥ LEISER (ΔΙΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ: 
ΡΟΤΟΚΑΛΙ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΙΤΙΝΟ, ΜΫΒ, ΡΑΣΙΝΟ, ΟΗ, ΜΡΛΕ επι 200 τεμ.)  

ΤΕΜ 1.400 

ΤΑΙΝΙΑ ΕΡΙΚΟΛΘΣ. ΡΛΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48CM/60M  ΔΙΑΨΑΝΘ ΤΥΡΟΥ R/P ΤΕΜ 2 

ΛΑΣΤΙΩΑΚΙΑ (6.5mm) ΚΙΛΟ 0,5 

ΝΤΟΣΙΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ τφπου NOKI (ΔΙΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ) ΤΕΜ 300 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ τφπου ARTLINE 700 ΑΝΕΞΙΤΙΛΟΙ ( 20 ΜΑΥΟΙ) με μεταλλικό ςτζλεχοσ  ΤΕΜ 20 

      

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ
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6. ΕΤΑΛΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΝΘΛΛΚΩΝ ΑΚΘΝΩΝ     

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ        

ΜΕΛΑΝΙ ΜΡΛΕ ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ ΓΙΑ ΣΨΑΓΙΔΕΣ ΤΕΜ 1 

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8-32 τφπου SKAG (5 ΓΚΙ)  ΤΕΜ 10 

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  ΚΙΤΙΝΑ  50/75 τφπου POST IT 100 φυλλων ΤΕΜ 10 

ΣΕΤ ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ+ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ PELICAN ΤΕΜ 3 

ΤΕΤΑΔΙΑ ΙΓΕ ΣΡΙΑΛ τφπου ELEPHANT ΔΙΑΣΤΑΣΘ Α4 100φ με εξωτερικό ςκλθρό 
χάρτινο εξϊφυλλο 

ΤΕΜ 7 

ΨΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΩΟ ΜΙΩ 10 ΩΫΜΑΤΫΝ ΤΕΜ 10 

ΨΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΜΙΩ 10 ΩΫΜΑΤΫΝ ΤΕΜ 10 

      

7. ΥΡΟΚΘΚΟΦΥΛΑΚΕΛΟ ΑΧΑΝΩΝ     

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ      

Συρραπτικά ςφρματα maestri oro Νο.24/6 (126), (κοφτα των 10 πακζτων) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 

ΡΑΚΕΤΫΝ 
20 

Σελοτζϊπ διαφανζσ 19x33 ΤΕΜ 20 

Διορκωτικό τφπου roller (4,2mmx10m) ΤΕΜ 10 

Στρογγυλι Σφραγίδα Μθχανικι ΤΥΡΟΥ Colop R50 ΤΕΜ 4 

ΣΚΑΨΑΚΙΑ ΑΩΕΙΟΘΕΤΘΣΘΣ ΡΛΑΣΤΙΚΑ Α4 ΤΕΜ 10 

Κόλλα  stick ΤΥΡΟΥ UHU 8,2GR ΤΕΜ 20 

Σφουγγάρια για δακτυλοβρεκτιρεσ ΤΕΜ 10 

Μολφβια τφπου Faber 2B 5126 (κουτί 12 τεμ.) ΜΑΥΑ ΜΕ ΓΟΜΑ Κουτί/12ΤΜΩ 20 

Κουτί περιοδικϊν 33x27cm 
ΤΕΜ 

300 

Γόμεσ λευκζσ ΤΥΡΟΥ Pelikan AL30 
ΤΕΜ 

20 

Ξφςτρεσ κλειςτζσ μονζσ ΤΥΡΟΥ Faber Castell 1834 
ΤΕΜ 

20 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ  BIC 1,0 mm με μπλε μελάνι cristal original (κουτί των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
10 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ  BIC 1,0 mm με κόκκινο μελάνι cristal original (κουτί των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
2 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ  BIC 1,0 mm με μαφρο μελάνι cristal original (κουτί των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
5 

Σφρματα Συρραπτικισ Μεγάλθσ 15s 1000 Τεμάχια Maestri TEM 10 

Μαφροι μαρκαδόροι τφπου Pilot super color marker Sca-FFine (χρϊμα: μαφρο), κουτί 
των 12 τεμαχίων 

ΚΟΥΤΙ 12 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

5 

ΣΨΑΓΙΔΕΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑΣ ΤΥΡΟΥ TRODAT 4810 ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 4 

      

8. ΥΡΟΚΘΚΟΦΥΛΑΚΕΛΟ ΕΛΕΥΣΛΝΑΣ     

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ        

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Μπλε Μελάνι Cristal Original (κουτί των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
4 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Μαφρο Μελάνι Cristal Original (κουτί των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
2 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Κόκκινο Μελάνι Cristal Original (κουτί των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
1 

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ
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ΣΕΛΟΤΕΙΡ 15X33 ΔΙΑΨΑΝΕΣ ΤΕΜ 5 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ τφπου ARTLINE 70 (5  ΜΑΥΟΙ) με μεταλλικό ςτζλεχοσ ΤΕΜ 5 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ τφπου Pilot ΒΩ- V5 (10 ΜΑΥΟΙ) ΤΕΜ 10 

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΫΝ ΜΘΩΑΝΫΝ Νο 126/ 1000 τμχ Maestri Oro (χρυςοφ 
χρϊματοσ) 

ΤΕΜ 20 

ΚΑΨΙΤΣΕΣ  ΤΥΡΟΥ INDEX ΜΕΓΑΛΕΣ (ςε πλαςτικό κουτί) ΤΕΜ 10 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΥΓΟ ΜΟΝΟ PELICAN 20 ml με Ρινζλο ΤΕΜ 10 

ΣYΝΔΕΤΘΕΣ τφπου VETO μεταλ.Νο 3 (κουτί 100 τεμαχίων ςκλθρό ςφρμα) ΚΟΥΤΙ 10 

ΣYΝΔΕΤΘΕΣ VETO Νο 5  Μεταλλικοί (κουτί 100 τεμαχίων ςκλθρό ςφρμα) ΚΟΥΤΙ 10 

ΣYΝΔΕΤΘΕΣ τφπου LEONE μεταλ. Νο 6 (κουτί 100 τεμαχίων ςκλθρό ςφρμα) ΚΟΥΤΙ 10 

ΣYΝΔΕΤΘΕΣ τφπου VETO μεταλ.Νο 7 (κουτί 50 τεμαχίων ςκλθρό ςφρμα) ΚΟΥΤΙ 10 

ΚΟΛΛΑ STICK τφπου UHU 40 gr ΤΕΜ 15 

ΞΥΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ τφπου M&R ΤΕΜ 5 

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣΕΫΝ ΑΥΤΟΚ. ΚΙΤ. 75/75 τφπου POSTIT ΤΕΜ 6 

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣΕΫΝ ΑΥΤΟΚ. ΚΙΤ. 50/75 τφπου POSTIT ΤΕΜ 6 

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8-32 τφπου SKAG (30 ΜΡΛΕ - 10 ΜΡΟΝΤΫ - 10 ΚiΤΙΝΑ)  ΤΕΜ 50 

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 4-32 τφπου SKAG ΔΙΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ ΤΕΜ 50 

ΚΛΑΣΕ ΕΙΔ.ΜΘΩΑΝΟΓΑΨ. 8/30/45 τφπου LEIZER ΤΕΜ 50 

ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΛΑ ΜΑΝΙΛΑ ΩΫΙΣ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ 50 

ΚΟΥΤΙ ΑΩΕΙΟΥ FIBER ΛΑΣΤΙΩΟ ΑΩΘ 8 τφπου LEIZER ΤΕΜ 50 

ΣΡΑΓΓΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΟΣ 250γρ. ΤΕΜ 5 

ΑΩΕΙΟΘΘΚΘ ΚΟΨΤΘ ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΤΥΡΟΥ SKAG ΤΕΜ 20 

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ & ΛΑΣΤΙΩΟ PRESPAN τφπου LEISER (30ΜΡΛΕ -  10 KOKKINA -10 
ΚΙΤΙΝA) 

ΤΕΜ 10 

ΝΤΟΣΙΕ ΑΩΕΙΟΥ - ΚΟΔΟΝ. ΜΡΛΕ 25/35/12 ΤΕΜ 20 

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ Α4 REXEL L 12215 ΤΕΜ 50 

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ τφπου PELIKANAL20 ΤΕΜ 5 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ 6,00mm/ 10 m τφπου Pritt compact ΤΕΜ 10 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ 4,2mm/ 10 m τφπου (TIP-EX) ΤΕΜ 10 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ. ΣΕ ΨΥΛΛΑ (ΡΑΚ.40φ.) 3,2X7,2 
ΡΑΚΕΤΟ 40 

ΨΥΛΛΫΝ 
10 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ. ΣΕ ΨΥΛΛΑ (ΡΑΚ.40φ.) 5X14,6 
ΡΑΚΕΤΟ 40 

ΨΥΛΛΫΝ 
10 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ. ΣΕ ΨΥΛΛΑ (ΡΑΚ.40φ.)10,4Ω14,6 
ΡΑΚΕΤΟ 40 

ΨΥΛΛΫΝ 
10 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ. ΣΕ ΨΥΛΛΑ (ΡΑΚ.40φ.) 5X3,5 Νο23 
ΡΑΚΕΤΟ 40 

ΨΥΛΛΫΝ 
10 

ΝΤΟΣΙΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ τφπου ΝΟΚΙ ΤΕΜ 50 

ΜΡΛΟΚ Α4 ΙΓΕ 100 ΨΥΛΛΫΝ ΤΕΜ 20 

ΣΤΥΛΟ τφπου PILOT BPS-GP-F/M ΤΕΜ 10 

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ τφπου TRODAT (ΜΡΛΕ)  ΤΕΜ 10 

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ
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ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 11,4Ω23,1 ΤΕΜ 100 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 23Ω23,2 (Α4) ΤΕΜ 100 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 28Ω38 ΤΕΜ 100 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 31Ω41 ΤΕΜ 50 

ΩΑΤΙ ΔΙΡΛΟ ΙΓΕ 60GR.Δ 400Ψ. (KOΛΛΕΣ ΑΝΑΨΟΑΣ ΔΙΡΛΕΣ ΙΓΕ) ΔΕΣΜ 10 

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ ΜΑΝΙΛΑ ΤΕΜ 50 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΑΥΤΟΚ.11,4X23 (19-100) ΤΕΜ 50 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ςετ τφπου PELIKAN SET 10 

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8-32 τφπου SKAG (30 ΜΡΛΕ, 10 ΜΡΟΝΤΫ, 10 ΚΙΤΙΝΟ) ΤΕΜ 50 

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ No 10 ΤΕΜ 20 

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ για κλαςζρ Α4 REXEL 12233 με ενιςχυμζνθ μπλε οφγια  ΤΕΜ 300 

ΤΑΜΡΟΝ Νο 1 τφπου PELIKAN ( ΜΡΛΕ) με μεταλλικό καπάκι ΔΙΑΣΤΑΣΘ 9Ω16 ΤΕΜ 1 

ΜΡΛΟΚΑΚΙΑ ΑΡΟΔΕΙΞΕΫΝ ΕΙΣΡΑΞΕΫΣ - ΤΙΡΛΟΤΥΡΑ ΤΕΜ 100 

      

9. ΥΡΟΚΘΚΟΦΥΛΑΚΕΛΟ ΗΩΓΑΦΟΥ     

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ    

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ Α4 Rexel L 12215 TEM 300 

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ TAMΡON τφπου FLOWER 30ml ΤΕΜ 10 

ΨΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 ΤΕΜ 50 

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ  ΓΙΑ ΚΛΑΣΕ Α4 Rexel 12233 ΜΕ ΕΝΙΣΩΥΜΕΝΘ ΜΡΛΕ ΟΥΓΙΑ TEM 1.000 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΜΡΛΕ ΜΕΛΑΝΙ BIC 1,00 mm  cristal original (ΚΟΥΤΙ των 50 τμχ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
3 

ΨΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 11χ23 ΤΕΜ 800 

ΤΑΙΝΙΑ ΕΡΙΚΟΛΛΘΣΘΣ ΡΛΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48 CM/60M ΔΙΑΨΑΝΘ ΤΥΡΟΥ R/P ΤΕΜ 20 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΤΥΡΟΥ PILOT V5-V7 30 ΜΡΛΕ,30 ΜΑΥΟΙ,30 ΡΑΣΙΝΟΙ ΤΕΜ 90 

ΪΑΛΙΔΙ ΤΥΡΟΥ SAX 5215 ΤΕΜ 4 

ΣΨΑΓΙΔΑ ΟΘΟΓΫΝΙΑ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ 6 

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ PELIKAN AL 20 ΤΕΜ 10 

ΞΥΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ τφπου M&R ΤΕΜ 10 

ΡΙΑΣΤΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ ΜΑΥΕΣ 51ΜΜ ΤΕΜ 100 

ΡΙΑΣΤΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ ΜΑΥΕΣ 41ΜΜ ΤΕΜ 100 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΕΫΣ STABILO BOSS (8 ΚΙΤΙΝΟΙ, 15 ΟΗ, 10 ΡΑΣΙΝΟΙ) ΤΕΜ 33 

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  ΚΙΤΙΝΑ  75/75 τφπου POST IT ΤΕΜ 60 

ΒΑΣΕΙΣ ΡΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΣΑΛΙΓΚΑΟΣ ΤΕΜ 5 

ΚΟΥΤΙ ΑΩΕΙΟΥ FIBER ΛΑΣΤΙΩΟ ΑΩΘ 8 τφπου LEIZER  ΤΕΜ 50 

ΩΑΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ ΡΛΑΤΟΥΣ 2,5 CM ΤΕΜ 10 

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ
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ΤΕΤΑΔΙΑ ΙΓΕ τφπου ELEPHANT ΔΙΑΣΤΑΣΘ 20/30 100φ με εξωτερικό ςκλθρό χάρτινο 
εξϊφυλλο 

ΤΕΜ 3 

ΤΕΤΑΔΙΑ ΙΓΕ τφπου ELEPHANT ΔΙΑΣΤΑΣΘ Α4 100φ με εξωτερικό ςκλθρό χάρτινο 
εξϊφυλλο 

ΤΕΜ 3 

ΤΑΜΡΟΝ Νο1 τφπου PELIKAN(ΜΡΛΕ) με μεταλλικό καπάκι ΔΙΑΣΤΑΣΘ 9Ω16 ΤΕΜ 10 

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΩΕΙΟΣ PRIMULA 12 ROMA ΤΕΜ 5 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑΜΡΟΝ ΓΙΑ ΣΨΑΓΙΔΕΣ ΤΥΡΟΥ COLOR PRINTER C 20 ΤΕΜ 30 

ΤΕΤΑΔΙΑ ΙΓΕ ΣΡΙΑΛ τφπου ELEPHANT ΔΙΑΣΤΑΣΘ Α4 100φ με εξωτερικό ςκλθρό 
χάρτινο εξϊφυλλο 

ΤΕΜ 3 

ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΚΤΘΑΣ ΛΑΣΤΙΩΕΝΙΟΣ  ΤΕΜ 10 

ΜΡΛΟΚ ΑΡΟΔΕΙΞΕΫΝ ΔΙΡΛΟΤΥΡΑ Α.228 ΤΕΜ  20 

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΑ ΜΕΓΑΛΘ τφπου PELIKAN BR 40 ΚΛΑΣΣΙΚΘ ΜΡΛΕ -ΚΟΚΚΙΝΘ ΤΕΜ  10 

ΣΥΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΘΣ ΑΝΤΟΩΘΣ ΓΙΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΟ 240 ΨΥΛΛΫΝ 10 
ΩΙΛΙΟΣΤΫΝ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΫΝ 1000  23/10 

ΚΟΥΤΙΑ  40 

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΫΝ ΜΘΩΑΝΫΝ Νο 126/1000τμχ Maestri oro χρυςοφ χρϊματοσ ΤΕΜ 300 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΑ ROLLER 5MM/7M ΤΕΜ 50 

ΑΡΟΣΥΑΡΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΑΚΙ ΤΕΜ 2 

BOX ΑΩΕΙΟΘΕΤΘΣΘΣ ΤΥΡΟΥ ΙΫΝΙΑ ΚΑΨΤ ΜΕ ΨΑΔΙΑ ΑΩΘ 15 ΕΚ. ΤΕΜ 300 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Ν0 29 100 Ω 40 Ψ. 
ΡΑΚΕΤΟ 40 

ΨΥΛΛΫΝ 
10 

ΜΟΛΥΒΙΑ ΝΟ 2 ΤΥΡΟΥ FABER 138 ΤΕΜ 30 

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  ΚΙΤΙΝΑ  50/75 τφπου POST IT ΤΜΩ 100 

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ ΝΟ 24/8 ΤΜΩ 100 

ΣΨΑΓΙΔΕΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑΣ ΤΥΡΟΥ TRODAT 4810 ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΝΕΣ ΤΜΩ 15 

ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΡΙΑΛ 2022 ΔΙΑΣΤΑΣΘ 17 Ω 25 ΤΜΩ 6 

      

10. ΥΡΟΚΘΚΟΦΥΛΑΚΕΛΟ ΚΘΦΛΣΛΑΣ     

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ        

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΜΡΛΕ ΜΕΛΑΝΙ BIC 1,0 mm cristal original(ΚΟΥΤΙ των 50 τμχ)  
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
2 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΛΑΝΙ BIC 1,0mm cristal original ΚΟΥΤΙ 50- ΤΜΩ 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
2 

ΣΤΥΛΟ ΥΓΘΣ ΜΕΛΑΝΘΣ ΤΥΡΟΥ PILOT ΩΫΜΑΤΟΣ ΜΡΛΕ ( 0,7) ΤΕΜ 20 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ Α4 ΕΓΓΑΨΫΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΙ  ΤΕΜ 30 

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  ΚΙΤΙΝΑ  75/75 τφπου POST IT 100 ΨΥΛΛΫΝ ΤΕΜ 50 

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΕΫΣ ΤΥΡΟΥ STABILO BOSS (ΚΙΤΙΝΟΙ) ΤΕΜ 10 

Διορκωτικό blanco τφπου roller (4,2mmx10m) ΤΕΜ 20 

ΣΚΑΨΑΚΙΑ ΕΓΓΑΨΫΝ ΡΛΑΣΤΙΚΑ Α4 (ΩΫΜΑΤΟΣ ΜΡΛΕ ) ΤΕΜ 5 

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΩΕΙΟΣ PRIMULA 12 ROMA (ΓΙΑ ΣΥΜΑΤΑ 128- 24/8) ΤΕΜ 4 

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥ/ΚΟΥ  ΤΥΡΟΥ MAESTRI punto oro  128(24/8)  ΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΤΙ (10.000 
ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΫΝ  

10.000 ΤΕΜ. 
8 

ΚΟΜΡΙΟΥΤΕΑΚΙΑ ΤΥΡΟΥ CASIO MS-80VERII TEM. 4 

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ
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ΑΡΟΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΤΥΡΟΥ ΡΕΝΣΑ (MAESTRI) TEM. 4 

ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΚΤΘΕΣ ΛΑΣΤΙΩΕΝΙΟΙ ΤΕΜ 10 

ΚΟΛΛΑ UHU STIC( 8,2 gr)  ΤΕΜ 10 

ΤΑΜΡΟΝ ΜΡΛΕ Νο.2 ΤΥΡΟΥ PELIKAN ΤΕΜ 10 

ΤΑΙΝΙΑ ΕΡΙΚΟΛΘΣ. ΡΛΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48CM/60M  ΔΙΑΨΑΝΘ ΤΥΡΟΥ R/P ΤΕΜ 2 

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΩΟ PRESPAN ΤΦΡΟΥ LEISER  ΤΕΜ 30 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 11,4Ω23 ΕΓΓΑΨΫΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΙ  ΤΕΜ 50 

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ Α4 τφπου REXEL 12215 ΤΕΜ 100 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΣΕ ΨΥΛΛΑ (ΡΑΚ. 40Ψ) 10,4 Ω14,60 ΡΑΚΕΤΑ 5 

 ΘΘΚΘ ΡΕΙΟΔΙΚΫΝ ΣΕΤ ΜΑΗΙ ΜΕ ΘΘΚΘ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 27 Ω 37 Ω 10 εκατ. ΙΫΝΙΑ ΤΕΜ 60 

      

11. ΥΡΟΚΘΚΟΦΥΛΑΚΕΛΟ ΜΕΓΑΩΝ     

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ        

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,00mm ΜΡΛΕ ΜΕΛΑΝΙ CRISTAL ORIGINAL(KOYTI ΤΫΝ 50ΤΜΩ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
3 

ΝΤΟΣΙΕ ΑΩΕΙΟΥ ΚΟΔΟΝΙ ΩΫΜΑΤΟΣ ΜΡΛΕ 25/35 ΑΩΘ 12 ΤΕΜ. 200 

ΤΑΜΡΟΝ ΜΡΛΕ ΝΟ.2 ΤΥΡΟΥ PELIKAN ΤΕΜ. 3 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 11,4Ω23 ΕΓΓΑΨΫΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΙ  TEM. 600 

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 23Ω32 ΕΓΓΑΨΫΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΙ  TEM. 250 

ΞΥΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ τφπου M&R TEM. 3 

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΕΣ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ TEM. 3 

ΜΡΛΟΚ ΑΡΟΔΕΙΞΕΫΝ ΝΟ.229 TEM. 150 

ΚΟΛΛΑ STICK τφπου UHU 8.2 gr TEM. 10 

ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΩΤΘΕΣ ΛΑΣΤΙΩΕΝΙΟΙ TEM. 5 

ZΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ Α4 REXEL L 12215  
ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

5 

ZEΛΑΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕ Α4 REXEL 12233 ME ENΙΣΩΥΜΝΕΝΘ ΜΡΛΕ ΟΥΓΙΑ 
ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

5 

ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΓΑΛΑΚΤΕΟ TEM. 40 

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ ΜΡΛΕ ΤΥΡΟΥ TRODAT TEM. 10 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ bic 1,00mm MAYΟ ΜΕΛΑΝΙ CRISTAL ORIGINAL(KOYTI ΤΫΝ 50ΤΜΩ) 
ΚΟΥΤΙ 50 

ΤΕΜΑΩΙΫΝ 
2 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,00mm ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΛΑΝΙ CRISTAL ORIGINAL(KOYTI TΫΝ 
50ΤΜΩ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

2 

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΩΕΙΟΣ ΤΥΡΟΥ PRIMULA 12 (ΣΥΑΨΘ ΜΕ ΣΥΜΑ Νο.(24/6-24/8) TEM. 5 

ΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ PRIMULA 12 ROMA TEM. 5 

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ Νο. 64/2000 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΜΕ 10 
ΚΟΥΤΑΚΙΑ 

7 

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥ/ΚΟΥ Νο 126/1000 τμχ Maestri 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΜΕ 10 
ΚΟΥΤΑΚΙΑ 

7 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΥΓΟ Pelikan 20 ml με Ρινζλο TEM. 25 
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ΝΤΟΣΙΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΩΑ ΤΥΡΟΥ SKAG TEM. 20 

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ Α4 8-32 ΤΥΡΟΥ SKAG ΩΫΜΑ ΜΡΛΕ TEM. 30 

ΒΑΣΘ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΜ. 2 

ΚΟΜΡΙΟΥΤΕΑΚΙΑ ΤΥΡΟΥ CONNECT KFO 1606 12 DIGIT DUAL POWER ΤΕΜ. 4 

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Veto No 4-33 mm Mεταλλικοί (κουτί 50 τμχ) τεμ. 4 

      

12. ΣΡΛΤΛ ΤΟΥ ΡΑΛΔΛΟΥ     

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΚΛΑΣΕ ΓΙΑ ΕΓΓΑΨΑ Α4, ΤΥΡΟΥ SKAG, 8-32 (5 ΚΙΤΙΝΑ - 5 ΡΑΣΙΝΑ - 5 ΚΟΚΚΙΝΑ -5 
ΓΑΛΑΗΙΑ) 

ΤΕΜ 20 

ΜΡΛΟΚ ΣΘΜΕΙΫΣΕΫΝ Α4,  50 ΨΥΛΛΫΝ, ΙΓΕ,   ΤΥΡΟΥ SKAG, OVERLAP PAD  ΤΕΜ 20 

ΝΤΟΣΙΕ  ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΩΑ ΡΕΣΡΑΝ (20 ΚΙΤΙΝΑ-20 ΚΟΚΚΙΝΑ- 20 ΜΡΛΕ )  ΤΕΜ 60 

ΣΥΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ, ΤΥΡΟΥ MAESTRI, NO 64, 2000 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 20 

ΨΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ,  Α4 , ΚΙΤΙΝΟΙ ΤΕΜ 50 

ΨΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ,  11 Ω 23 εκ., ΛΕΥΚΟΙ  ΤΕΜ 50 

ΩΑΑΚΕΣ  ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ  30 εκ. ΤΕΜ 3 
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ΤΟΡΟΣ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ/ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΩΝ ΥΛΛΚΩΝ 

1.Εφετείο Ακθνϊν  Κυρίλλου Λουκάρεωσ, αρ. 14, Τ.Κ.11522 

2.Ειςαγγελία Εφετϊν Ακθνϊν Κυρίλλου Λουκάρεωσ, αρ. 14, Τ.Κ.11522 

3.Λατροδικαςτικι Υπθρεςία Ακθνϊν Αναπαφςεωσ, αρ. 10, Τ.Κ. 11636 

4.Υποκθκοφυλακείο Ακθνϊν Αριςτοτζλουσ 175, Τ.Κ.112 51  

5Α.Διεφκυνςθ Επιμελθτϊν Ανθλίκων και 

Κοινωνικισ Αρωγισ Ακινασ  

Τμιμα Επιμελθτϊν Ανθλίκων Ακθνϊν 

Δζγλερθ, αρ. 2, Τ.Κ. 11522 

5Β.Διεφκυνςθ Επιμελθτϊν Ανθλίκων και 

Κοινωνικισ Αρωγισ Ακινασ 

Τμιμα Επιμελθτϊν Κοινωνικισ Αρωγισ 

Ακινασ 

Κυρίλλου Λουκάρεωσ, αρ. 14, Τ.Κ.11522 

(Ρταιςματοδικείο Ακθνϊν, 1
οσ

 όροφοσ) 

 

6. Εταιρεία Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν Κυρίλλου Λουκάρεωσ, αρ. 14, Τ.Κ.11522 

7.Υποκθκοφυλακείο Αχαρνϊν  Δεκελείασ 95 & Βερτςζκου 2, Τ.Κ. 13674 

8.Υποκθκοφυλακείο Ελευςίνασ Άρθ Βελουχιϊτθ 42, Τ.Κ. 19200 

9.Υποκθκοφυλακείο Ηωγράφου Αγίασ Λαφρασ 5-7, Τ.Κ. 15773 

10.Υποκθκοφυλακείο Κθφιςιάσ Ελαιϊν και Ωαράσ Τ.Κ. 14564 

11.Υποκθκοφυλακείο Μεγάρων Ρ. Γεωργακι 2, Τ.Κ. 19100 

12. " ΣΡΛΤΛ ΤΟΥ ΡΑΛΔΛΟΥ"  ΑΚΘΝΑΣ  

Αυτοτελζσ Γραφείο Ρροςταςίασ  Ανθλίκων 

Κυμάτων  

 

Καλυψοφσ 34, Ραλαιό Ψάλθρο, Τ.Κ.17562 

 

 

 

ΜΕΟΣ Β - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ τιμι κα δοκεί ςε ευρϊ, ολογράφωσ και αρικμθτικά, ςφμφωνα με το Υπόδειγμα οικονομικισ 

προςφοράσ του Ραραρτιματοσ IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθ ςυνολικά προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΨΡΑ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ –  Απαιηήζειρ-Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

1.Πλα τα είδθ που περιγράφονται ανωτζρω πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και να τθροφν τισ 

προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

2.Σε κάκε προςφερόμενο είδοσ κα πρζπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο τφποσ, θ μάρκα, θ 

χϊρα προζλευςθσ, το εργοςτάςιο καταςκευισ ι ο καταςκευαςτισ. Εάν ςε κάποιο είδοσ δεν 

αναφζρονται τα ανωτζρω, θ προςφορά κα κρίνεται και κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

3. Εάν θ υπθρεςία του Εφετείου Ακθνϊν ηθτιςει δείγματα κα πρζπει να προςκομιςτοφν από τον 

ενδιαφερόμενο. 

4. Σε περίπτωςθ που κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ αποδειχκεί ελαττωματικό κα 

αντικαταςτακεί άμεςα με νζο αρίςτθσ ποιότθτασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛI - Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

 
 (Συμπλθρϊνεται από τον Ρρομθκευτι) 

 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  

ΤΘΣ ΜΕ ΑΛΚΜΟ 2/2022 ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ 

ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ 

(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. (α/α 178246 ) 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

     

Α/Α  ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 Πλα τα προςφερόμενα είδθ είναι 

άριςτθσ ποιότθτασ και τθροφν τισ 

προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 

ΝΑΙ 

  

2 Σε κάκε προςφερόμενο είδοσ 

αναγράφεται ο τφποσ, θ μάρκα, θ 

χϊρα προζλευςθσ, το εργοςτάςιο 

καταςκευισ ι ο καταςκευαςτισ.  

ΝΑΙ 

  

3 Εάν θ υπθρεςία του Εφετείου 

Ακθνϊν ηθτιςει δείγματα κα 

προςκομιςτοφν από τον οικονομικό.. 

ΝΑΙ 

  

4 Σε περίπτωςθ που κάποιο από τα 

προςφερόμενα είδθ αποδειχκεί 

ελαττωματικό κα αντικαταςτακεί 

άμεςα με νζο αρίςτθσ ποιότθτασ 

ΝΑΙ 

  

 
 

    Θμερομθνία:  

 

 

 

 

Ϊθφιακι υπογραφι 

 

Ο Εκπρόςωποσ 

 

(Ονοματεπϊνυμο – Σφραγίδα – Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  

 

Τησ επιχεύρηςησ …………………………………….,  
Με ϋδρα …………………………………………………, οδόσ…………………., αριθμόσ……., Τ.Κ………..,  
Α.Φ.Μ. :………………………,  
Δ.Ο.Υ. :……………………….,  
Τηλ. : ………………………….,  
Fax :……………………………,  
Ε-mail : ………………………….  
 

και αφού έλαβα υπ’ όψιν την προκήρυξη του 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

με Ανοικτό Διαδικαςύα μϋςω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 178246 ) με ςυνολικό εκτιμώμενη αξύα 55.950,37€, 
πλϋον Φ.Π.Α. 24% (13.428,09€), με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ, για την επιλογό Αναδόχου, για την «προμόθεια γραφικόσ ύλησ, για τισ 
ανϊγκεσ των Υπηρεςιών αρμοδιότητασ του Εφετεύου Αθηνών» και την μελϋτηςα, δηλώνω πλόρωσ και 
ανεπιφυλϊκτωσ την αποδοχό των όρων αυτόσ και υποβϊλλω την κϊτωθι προςφορϊ:  

 

 

1. ΕΦΕΤΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ         

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

AΡΟΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ (τφπου πζνςα) ΤΕΜ 20     

ΑΩΕΙΟΘΘΚΘ ΚΟΨΤΘ ΡΛΑΣΤΙΚΘ (τφπου SKAG)  ΤΕΜ 15 
    

ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΡΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΛΙΓΚΑΟΣ ΤΕΜ 30     

ΒΑΣΘ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΤΕΜ 20 
    

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ τφπου PELIKAN AL 20 ΤΕΜ 50     

ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΚΤΘΑΣ ΛΑΣΤΙΩΕΝΙΟΣ  ΤΕΜ 200     

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΟΘΫΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ PELIKAN ΤΕΜ  350 
    

ΔΙΑΤΘΤΘΑΣ 20Ψ  ΜΕ δείκτθ ΤΕΜ 25     

ΔΙΑΤΘΤΘΑΣ τφπου LEITZ 5180 65 φ ΤΕΜ  5 
    

ΔΙΟΘΫΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ PELICAN Fancy Roller 5mm X 8m ΤΕΜ 280     

ΔΙΟΘΫΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ PRITT Roller Compact 4.2mm Ω 10m TEM 20     

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΥΓΟ ΜΟΝΟ PELIKAN 20 ml με πινζλο ΤΕΜ 900     

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ  ΓΙΑ ΚΛΑΣΕ Α4  REXEL  12233 με ενιςχυμζνθ μπλε 
οφγια 

ΤΕΜ 2600 
    

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ  ΕΓΓΑΨΫΝ Α4  REXEL  L 12215 ΤΕΜ 800 
    

ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΓΥΙΣΤΑ 2023 ΤΕΜ 250     

ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΡΙΑΛ 2023 διαςταςθ 17Ω25 ΤΕΜ 110     

ΚΑΨΙΤΣΕΣ τφπου VETO ΣΕ ΩΑΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ ΤΕΜ 20 
    

ΚΛΑΣΕ ΕΙΔ. ΜΘΩΑΝΟΓΑΨΘΣΘΣ 8/30/45 τφπου LEIZER ΤΕΜ 40     

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 4-32 ΤΥΡΟΥ SKAG ΔΙΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ ΤΕΜ 10 
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ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8-32  ΤΥΡΟΥ SKAG  (150 ΜΡΛΕ-100 
ΜΡΟΝΤΫ- 100 ΚΙΤΙΝΑ) 

ΤΕΜ 350 
    

ΚΟΛΛΑ STICK τφπου UHU 8,2 gr  ΤΕΜ 200 
    

ΚΟΛΛΑ ΕΥΣΤΘ τφπου UHU 35ml  ΤΕΜ 80     

ΚΟΡΙΔΙΑ ΣΤΕΝΑ τφπου LION A300GR με μεταλλικό ςτζλεχοσ ΤΕΜ  30     

ΚΟΡΙΔΙΑ ΨΑΔΥΑ τφπου LION L500 με μεταλλικό ςτζλεχοσ ΤΕΜ  20     

ΚΟΥΤΙ ΑΩΕΙΟΥ FIBER ΛΑΣΤΙΩΟ ΑΩΘ 8 τφπου LEIZER  ΤΕΜ 10     

ΛΑΣΤΙΩΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΑ 120/10 ΚΙΛΟ 40 
    

ΛΑΣΤΙΩΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΕΡ Νο II ΚΙΛΟ 40     

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΤΥΡΟΥ ARTLINE 100 (80 ΜΑΥΟΙ, 80 ΜΡΛΕ, 40 
ΚΟΚΚΙΝΟΙ) 
 ME ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΩΟΣ ΡΛΑΚΕ MYTH ΓΙΓΑΣ ΜΥΤΘ 7,5-12mm 

ΤΕΜ 200 
    

ΜΑΚΑΔΟΟΙ τφπου ARTLINE 70 (400 ΜΑΥΟΙ-400 ΜΡΛΕ- 100 
ΚΟΚΚΙΝΟΙ) 
με μεταλλικό ςτζλεχοσ  

ΤΕΜ 900 

    

ΜΑΚΑΔΟΟΙ τφπου ilot BX- V5 (24 ΜΑΥΟΙ-64 ΜΡΛΕ-12ΚΟΚΚ.) ΤΕΜ 100 
    

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΕΫΣ STABILO BOSS 
(100 ΚΙΤΙΝΟΙ-50 ΡΑΣΙΝΟΙ-50 ΟΗ) 

ΤΕΜ 200 
    

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ TAMΡON τφπου TRODAT (250 μπλε – 50 κόκκινα) ΤΕΜ 300     

ΜΟΛΥΒΙΑ Νο 2 ΤΥΡΟΥ FABER 138  ΤΕΜ 200 
    

ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΛΑ ΜΑNIΛA 25X35 χωρίσ αυτιά ΤΕΜ 5.000     

ΝΤΟΣΙΕ ΑΩΕΙΟΥ ΚΟΔΟΝΙ ΩΫΜΑΤΟΣ ΜΡΛΕ 25/35 ΑΩΘ 12 
χωρίσ αυτιά 

ΤΕΜ 1.600 
    

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΩΟ PRESPAN ΤΦΡΟΥ LEISER 
 (200ΜΡΛΕ-150ΡΑΣΙΝΑ-150ΚΙΤΙΝΑ)  

ΤΕΜ 500 
    

ΝΤΟΣΙΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ τφπου NOKI ΤΕΜ 200 
    

ΞΥΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ τφπου M&R ΤΕΜ 20     

ΣΕΛΟΤΕΙΡ 15Ω33 ΔΙΑΨΑΝΕΣ ΤΕΜ 400 
    

ΣΡΑΓΓΟΣ NYLON 500gr ΛΕΥΚΟΣ 8000D    ΤΕΜ 150     

ΣΡΑΓΓΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΟΣ 250gr                 ΤΕΜ 400     

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ  BIC 1,0 mm με κόκκινο μελάνι cristal original 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

10 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ  BIC 1,0 mm με μαφρο μελάνι cristal original 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

40 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ  BIC 1,0 mm με μπλε μελάνι cristal original 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

60 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΡΑΣΙΝΟ ΤΥΡΟΥ PELIKAN STICK (ΚΟΥΤΙ των 50 
τμχ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

2 
    

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ VETO Νο 4  - 33 mm ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ (KOYTI 50 TMX) ΚΟΥΤΙ 900 
    

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ τφπου VETO Νο 5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ( ΣΚΛΘΟ ΣΥΜΑ) ΤΕΜ  20     

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ τφπου VETO Νο 8 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ (ΣΚΛΘΟ ΣΥΜΑ) ΤΕΜ  10     

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ Νο 128 τφπου Maestri ΤΕΜ  20     

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ Νο 64/2000 τφπου MAESTRI (1 ΚΟΥΤΑΚΙ) ΤΕΜ 40     

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ Νο 66/11 5000 τφπου REXEL (1 ΚΟΥΤΑΚΙ) ΤΕΜ 2 
    

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ





 

Σελίδα 71 

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ Νο 66/14 5000 τφπου REXEL (1 ΚΟΥΤΑΚΙ) ΤΕΜ 2     

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ Νο 66/8 5000 τφπου REXEL (1 ΚΟΥΤΑΚΙ) ΤΕΜ 2     

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ  PRIMULA 12 ROMA ΤΕΜ 100     

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΩΕΙΟΣ ΤΥΡΟΥ PΑRVA 64 ΤΕΜ 20 
    

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥ/ΚΟΥ 23/13 ΤΕΜ 10     

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥ/ΚΟΥ 23/20 ΤΕΜ 10 
    

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥ/ΚΫΝ ΜΘΩΑΝΫΝ Νο 126/1000 τμχ Maestri Oro 
(χρυςοφ χρϊματοσ) 

ΤΕΜ  800 
    

ΣΥΑΡΤΙΚΟ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΟ 240 ΨΥΛΛΫΝ ΤΕΜ  8     

ΣΨΑΓΙΔΕΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑΣ ΤΥΡΟΥ TRODAT 4810 
ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΝΕΣ 

ΤΕΜ 30 
    

ΣΨΑΓΙΔΟΣΤΑΤΘΣ 12Θ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΕΜ  15 
    

ΣΨΑΡΔΑ 2 ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΩΫΙΣ ΡΛΑΙΣΙΟ / ΩΫΙΣ ΤΕΤΑΓΫΝΑ -
ΣΩΕΔΙΑ 

ΤΕΜ  30 
    

ΣΨΑΡΔΑ 3 ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ  ΩΫΙΣ ΡΛΑΙΣΙΟ / ΩΫΙΣ ΤΕΤΑΓΫΝΑ -
ΣΩΕΔΙΑ 

ΤΕΜ  40 
    

ΣΨΑΡΔΑ 4 ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΩΫΙΣ ΡΛΑΙΣΙΟ / ΩΫΙΣ ΤΕΤΑΓΫΝΑ -
ΣΩΕΔΙΑ 

ΤΕΜ  30 
    

ΣΨΑΡΔΑ 5 ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΩΫΙΣ ΡΛΑΙΣΙΟ / ΩΫΙΣ ΤΕΤΑΓΫΝΑ -
ΣΩΕΔΙΑ 

ΤΕΜ  10 
    

ΣΨΑΡΔΑ 6 ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΜΘΚΟΣ ΕΫΣ 6,5εκ ΩΫΙΣ ΡΛΑΙΣΙΟ / 
ΩΫΙΣ ΤΕΤΑΓΫΝΑ -ΣΩΕΔΙΑ 

ΤΕΜ  10 
    

ΣΨΑΡΔΑ 7 ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΜΘΚΟΣ ΕΫΣ 6,5εκ ΩΫΙΣ ΡΛΑΙΣΙΟ / 
ΩΫΙΣ ΤΕΤΑΓΫΝΑ -ΣΩΕΔΙΑ 

ΤΕΜ  10 
    

ΣΨΑΡΔΑ 9 ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΜΘΚΟΣ ΕΫΣ 6,5εκ ΩΫΙΣ ΡΛΑΙΣΙΟ / 
ΩΫΙΣ ΤΕΤΑΓΫΝΑ -ΣΩΕΔΙΑ 

ΤΕΜ  10 
    

ΣΨΑΡΔΑ ΣΤΟΓΓΥΛΘ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ  40 
    

ΤΑΙΝΙΑ ΕΡΙΚΟΛΘΣ. ΡΛΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48CM/60M  ΔΙΑΨΑΝΘ 
ΤΥΡΟΥ R/P 

ΤΕΜ 40 
    

ΤΑΙΝΙΑ ΕΡΙΚΟΛΘΣ. ΡΛΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48CM/60M  ΚΑΨΕ ΤΥΡΟΥ 
R/P 

ΤΕΜ 30 
    

ΤΑΜΡΟΝ Νο1 τφπου PELIKAN(25 ΜΡΛΕ-5 ΚΟΚΚ.) με μεταλλικό 
καπάκι ΔΙΑΣΤΑΣΘ 9Ω16 

ΤΕΜ 30 
    

ΤΑΜΡΟΝ Νο2 τφπου PELIKAN(25 ΜΡΛΕ-5 ΚΟΚΚ.) με μεταλλικό 
καπάκι ΔΙΑΣΤΑΣΘ 7Ω11 

ΤΕΜ 30 
    

ΤΕΤΑΔΙΑ ΙΓΕ τφπου ELEPHANT ΔΙΑΣΤΑΣΘ 20/30 50φ με 
εξωτερικό ςκλθρό χάρτινο εξϊφυλλο 

ΤΕΜ 1.300 
    

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΕΓΓΑΨΫΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΙ 123 με 
άνοιγμα ςτθ ςτενι πλευρά 

ΤΕΜ 9.000 
    

ΨΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΣ 
31Ω41 

ΤΕΜ 2.000 
    

ΨΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΣ. 
23Ω32 

ΤΕΜ 5.000 
    

ΩΑΑΚΕΣ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ 20 cm ΤΕΜ  30     

ΩΑΑΚΕΣ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ 30 cm ΤΕΜ  30     

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  ΚΙΤΙΝΑ  50/75 τφπου POST 
IT 100 φυλλων 

ΤΕΜ 80 
    

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  ΚΙΤΙΝΑ  75/75 τφπου POST 
IT 100 φφλλων 

ΤΕΜ 150 
    

ΩΑΤΙ ΑΝΤ/ΚΟ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ 9Ω9 ΛΕΥΚΟ 400 φφλλων ΤΕΜ 30     

ΩΑΤΙ ΔΙΡΛΟ ΛΕΥΚΟ 60gr Δ400φ ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΨΟΑΣ ΔΙΡΛΕΣ 
ΛΕΥΚΕΣ  

ΔΕΣΜ 5 
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ΩΑΤΙ ΔΙΡΛΟ ΙΓΕ 60gr Δ400φ ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΨΟΑΣ ΔΙΡΛΕΣ ΙΓΕ  ΔΕΣΜ 10     

ΩΑΤΙ ΡΕΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΨΤ ΟΛΛΟ ΚΙΛΟ 55     

ΩΑΤΙΝΘ ΘΘΚΘ ΓΙΑ CD/DVD TEM 3.000     

ΪΑΛΙΔΙ ΤΥΡΟΥ SAX 5215 21.5 cm ΤΕΜ  10 
    

 
ΣΥΝΟΛΟ     

2. ΕΛΣΑΓΓΕΛΛΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΚΘΝΩΝ     
    

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ        

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΑΡΟΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ (τφπου πζνςα) ΤΕΜ 20     

ΑΙΘΜΘΤΘΑΣ τφπου REXEL UN-12 ΤΕΜ 1 
    

ΑΩΕΙΟΘΘΚΘ ΚΟΨΤΘ ΡΛΑΣΤΙΚΘ τφπου SKAG ΤΕΜ 30     

ΒΑΣΕΙΣ ΡΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΣΑΛΙΓΚΑΟΣ ΤΕΜ 20 
    

ΒΑΣΘ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΤΕΜ 15     

ΒΑΣΘ ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΓΑΨΕΙΟΥ ΒΑΙΑ τφπου SCOTCH ΤΕΜ 10     

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΕΣ τφπου PELIKAN AL 20 ΤΕΜ 40 
    

ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΚΤΘΕΣ ΛΑΣΤΙΩΕΝΙΟΙ ΤΕΜ 115     

ΔΙΑΤΘΤΘΑΣ τφπου LEITZ 5180 65Ψ. ΤΕΜ 10 
    

ΔΙΟΘΫΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ 5mm/ 7m ΤΕΜ 30     

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΥΓΟ Pelikan 20 ml με Ρινζλο ΤΕΜ 600     

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΟ ΓΙΑ ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ PELIKAN 20ml  ΤΕΜ 400     

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ BLANCO 7ml ΤΕΜ 10     

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ για κλαςζρ Α4 REXEL 12233 με ενιςχυμζνθ μπλε 
οφγια  

ΤΕΜ 1.000 
    

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ Α4 REXEL L 12215 ΤΕΜ 1.000     

ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΓΥΙΣΤΑ 2023 ΤΕΜ 200     

ΚΑΨΙΤΣΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ τφπου VETO ΤΕΜ 200 
    

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8X32 ΜΕ ΜΘΩΑΝΙΣΜΟ τφπου SKAG Δ/Ω ΤΕΜ 50     

ΚΟΛΛΑ STICK τφπου UHU 8,2 gr ΤΕΜ 60 
    

ΚΟΛΛΑ ΕΥΣΤΘ τφπου UHU 35ml ΤΕΜ 200     

ΚΟΡΙΔΙΑ ΣΤΕΝΑ τφπου LION A300GR με μεταλλικό ςτζλεχοσ ΤΕΜ 5 
    

ΚΟΡΙΔΙΑ ΨΑΔΥΑ τφπου LION L500 με μεταλλικό ςτζλεχοσ ΤΕΜ 5     

ΛΑΣΤΙΩΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΑ 13 ΚΙΛΟ 25     

ΛΑΣΤΙΩΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΕΡ Noll ΚΙΛΟ 25 
    

ΜΑΚΑΔΟΑΚΙΑ τφπου Pilot BX-V5 0,5 (48μπλε-12κοκκ.-
12μαφρο) 

ΤΕΜ 80 
    

ΜΑΚΑΔΟΟΙ τφπου ARTLINE 70 (80 ΜΑΥΟΙ-80 ΚΟΚΚΙΝΟΙ-80 
ΜΡΛΕ) με μεταλλικό ςτζλεχοσ 

ΤΕΜ 240 
    

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΕΫΣ STABILO (60 ΚΙΤΙΝΟΙ-20 
ΡΑΣΙΝΟΙ) 

ΤΕΜ 80 
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ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ τφπου TRODAT (ΜΡΛΕ) ΤΕΜ 70     

ΜΟΛΥΒΙΑ No 2 τφπου FABER 138 ΤΕΜ 50     

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜ. AΥΤ.ΚΙΤΙΝΑ 75X75 τφπου post-it ΤΕΜ 120     

ΝΤΟΣΙΕ ΑΩΕΙΟΥ-ΚΟΔΟΝ. ΜΡΛΕ 25/35/12 ΤΕΜ 500 
    

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ & ΛΑΣΤΙΩΟ ΜΡΛΕ PRESPAN τφπου LEIZER ΤΕΜ 700     

ΝΤΟΣΙΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ & ΛΑΣΤΙΩΑ τφπου SKAG ΤΕΜ 100 
    

ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤ.ΜΡΕΗ 16X22 ΤΕΜ 7.000     

ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤ.ΜΡΕΗ 18,7X26 ΤΕΜ 4.000     

ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤ.ΜΡΕΗ 23X32 ΤΕΜ 6.000 
    

ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤ.ΜΡΕΗ 25X35 ΤΕΜ 6.000     

ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤ.ΜΡΕΗ 32X42 TEM 4.000 
    

ΣΕΛΟΤΕΙΡ 15mmX33m ΔΙΑΨΑΝΕΣ ΤΕΜ 200     

ΣΡΑΓΓΟΣ NYLON 500γρ ΛΕΥΚΟΣ 8000D. ΤΕΜ 200     

ΣΡΑΓΓΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΟΣ 250γρ. ΤΕΜ 200     

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Μπλε Μελάνι Cristal Original 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΤΕΜ 4.000 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Μαφρο Μελάνι Cristal Original 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΤΕΜ 2.000 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Κόκκινο Μελάνι Cristal Original 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΤΕΜ 1.000 
    

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Veto No 3  - 30 mm Μεταλλικοί (κουτί 100 τμχ) 
(Σκλθρό ςφρμα) 

ΤΕΜ 200 
    

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Veto No 5  - 47 mm Μεταλλικοί (κουτί 100 τμχ) 
(Σκλθρό ςφρμα) 

ΤΕΜ 400 
    

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Veto No 7  -  77 mm Μεταλλικοί (κουτί 50 τμχ) 
(Σκλθρό ςφρμα) 

ΤΕΜ 400 
    

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ No 64/2000 τφπου Maestri ΤΕΜ 400     

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΩΕΙΟΣ τφπου PARVA 64 ΤΕΜ 30 
    

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΩΕΙΟΣ PRIMULA 12 (ςυρραφι με ςφρμα 
Νο24/6-24/8) 

ΤΕΜ 50 
    

ΣΥΑΡΤΙΚΟ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΟ 240 ΨΥΛΛΫΝ ΤΕΜ 10     

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΫΝ ΜΘΩΑΝΫΝ No 126/1000 τμχ Maestri 
Oro (χρυςοφ χρϊματοσ) 

ΤΕΜ 60 
    

ΣΨΑΓΙΔΑ 2ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ 10     

ΣΨΑΓΙΔΑ 3ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ 18     

ΣΨΑΓΙΔΑ 4ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ 15 
    

ΣΨΑΓΙΔΑ 5ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ 15     

ΣΨΑΓΙΔΑ 6ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ 15 
    

ΣΨΑΓΙΔΑ 7ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ 50     

ΣΨΑΓΙΔΑ 9ΣΕΙΕΣ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ 80     

ΣΨΑΓΙΔΑ ΣΤΟΓΓΥΛΘ ΤΕΜ 15     
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ΣΨΑΓΙΔΕΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑΣ τφπου TRODAT 4810 
ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΝΕΣ 

ΤΕΜ 20 
    

ΣΨΑΓΙΔΟΣΤΑΤΘΣ 12Θ μεταλλικόσ ΤΕΜ 10 
    

ΤΑΙΝΙΑ ΕΡΙΚΟΛΘΣ.ΡΛΑΣΤ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48CM/60M ΔΙΑΨΑΝΘΣ 
τφπου R/P 

ΤΕΜ 100 
    

ΤΑΜΡΟΝ για αρικμθτιρα τφπου REXEL ΤΕΜ 1     

ΤΑΜΡΟΝ Νο1 ΜΡΛΕ τφπου PELIKAN με μεταλλικό καπάκι ΤΕΜ 30 
    

ΤΑΜΡΟΝ Νο2 τφπου PELIKAN με μεταλλικό καπάκι (35 ΜΡΛΕ-
5ΚΟΚΚ) 

ΤΕΜ 30 
    

ΤΕΤΑΔΙΑ ΙΓΕ ΜΡΛΕ ΣΩΟΛΙΚΑ 50 Ψ. ΤΕΜ 250     

ΤΣΑΝΤΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΔΙΑΨΟΫΝ ΜΕΓΕΘΫΝ ΚΥΙΫΣ 30/48 ΚΙΛΟ 80 
    

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΕΓΓΑΨΫΝ 123 αυτοκολ. με κλείςιμο ςτθ ςτενι 
πλευρά του φακζλλου 

ΤΕΜ 15.000 
    

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ αυτοκολ. 11,5X23 με κλείςιμο ςτθ μεγάλθ 
πλευρά του φακζλλου 

ΤΕΜ 30.000 
    

ΩΑΤΙ ΔΙΡΛΟ ΛΕΥΚΟ 60GR .Δ400Ψ. (ΚΠΛΛΕΣ ΑΝΑΨΟΑΣ ΔΙΡΛΕΣ 
ΛΕΥΚΕΣ) 

ΔΕΣΜ 150 
    

ΩΑΤΙ ΔΙΡΛΟ ΙΓΕ 60gr.Δ400Ψ.(κόλλεσ αναφοράσ διπλζσ ριγζ) ΔΕΣΜ 500 
    

ΩΑΤΙ ΡΕΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΨΤ ΟΛΛΟ ΚΙΛΟ 80     

ΪΑΛΙΔΙ τφπου SAX 5215 21,5CM ΤΕΜ 10 
    

  ΣΥΝΟΛΟ     

3. ΛΑΤΟΔΛΚΑΣΤΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ ΑΚΘΝΩΝ         

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ      

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ PRIMULA 12 ROMA ΤΜΩ 1     

ΣΥΑΡΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΜΑ 126 (24/6) ΤΜΩ 1 
    

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΥΓΟ Pelikan 20 ml με Ρινζλο ΤΜΩ 20     

ΔΙΟΘΫΤΙΚΑ ΤΑΙΝΙΑ roller 5mm /12M ΤΜΩ 12     

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ Stef labels No 32 (104X146mm)/Ρακετο ΡΑΚΕΤΟ 3     

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ HEISAP HEI009 ςε Α4 (ετικϋζτεσ 70Ω25,4mm)  ΡΑΚΕΤΟ 3     

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚ. ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΓΙΑ Α4 8/32 ΤΜΩ 150 
    

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘΣ ΚΙΤΙΝΟΙ ΤΜΩ 12     

ΜΑΚΑΔΟΟΙ MULTIMARK Faber-Castel 1525 PERMANENT 
MEDIUM  

TMX 10 
    

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΑΛΟΓΑΨΙΚΟΙ Faber-castel Μπλζ Medium ΤΜΩ 36 
    

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΑΛΟΓΑΨΙΚΟΙ Faber-castel Μαφρο Medium ΤΜΩ 12     

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΑΛΟΓΑΨΙΚΟΙ Faber-castel Κόκκινο Medium ΤΜΩ 12 
    

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΑΛΟΓΑΨΙΚΟΙ Faber-castel Μπλζ Small ΤΜΩ 12     

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΑΛΟΓΑΨΙΚΟΙ Faber-castel Κόκκινο Small ΤΜΩ 12     

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΑΛΟΓΑΨΙΚΟΙ Faber-castel Μαφρο Small ΤΜΩ 12     

ΜΑΚΑΔΟΟΙ PILOT (ROLLER BALL PEN) Μπλζ V5 ΚΟΥΤΙ 12TMX 10     
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ΜΑΚΑΔΟΟΙ PILOT (ROLLER BALL PEN) Κόκκινο V5 ΚΟΥΤΙ 12TMX 2     

ΜΑΚΑΔΟΟΙ PILOT (ROLLER BALL PEN) Μαφρο V5 ΚΟΥΤΙ 12TMX 1     

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ART LINE 210 ΜΑΥΟ MEDIUM TMX 10     

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Μπλε Μελάνι Cristal Original 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

6 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Κόκκινο Μελάνι Cristal Original 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

1 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Μαφρο Μελάνι Cristal Original 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

1 
    

ΣΤΥΛΟ PILOT 0,7 ΜΡΛΕ ΤΜΩ 96     

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ MAESTRI 64  
ΚΟΥΤΙΑ ΤΫΝ 
2000 ΤΜΩ 

1 
    

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΫΝ ΜΘΩΑΝΫΝ No 126 / 1000 τμχ Maestri 
Oro (χρυςοφ χρϊματοσ) 

ΚΟΥΤΙΑ ΤΫΝ 
1000 ΤΜΩ 

1 
    

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΩΟ ΤΜΩ 100     

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΤΜΩ 10     

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 11,4Ω23,1 ΤΜΩ 2.000 
    

ΨΑΚΕΛΛΟΙ κιτρινοι arofol  220Ω340 mm   80     

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΜΡΕΗ Α3 ΤΜΩ 100 
    

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΜΡΕΗ Α5 ΤΜΩ 1.000     

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΜΡΕΗ  Α4 ΤΜΩ 500     

ΣΚΑΨΑΚΙΑ ΑΩΕΙΟΘΕΤΘΣΘΣ ΡΛΑΣΤΙΚΑ Α4 ΤΜΩ 4 
    

POST-IT XATAKIA 76X76 mm ΤΜΩ 24     

ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΥΡΟΥ ΨΑΝΕΛΛΑΚΙ ΜΙΚΘ 45Ω30  ΚΙΛΑ 20 
    

ΔΙΑΨΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ZIP (12Ω18) TMX 200     

ΔΙΑΨΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ZIP (22Ω31) TMX 300     

ΔΙΑΨΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ZIP (18Ω25) ΤΜΩ 100     

ΔΙΑΨΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ZIP (45Ω35) ΤΜΩ 100     

ΔΙΑΨΑΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΥΡΟΥ POLYBAG 17Ω27  1 LT ΡΑΚ.40 ΤΜΩ ΡΑΚΕΤΟ 25 
    

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ Α4 REXEL L 12215, ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ για κλαςζρ 
Α4 REXEL 12233 με ενιςχυμζνθ μπλε οφγια 

πακζτο/100τμχ 20 
    

ΔΙΑΨΑΝΘ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΒΫΤΙΫΝ  5 ΕΚ. ΤΜΩ 5     

ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΑΣΘ ΓΑΨΕΙΟΥ ΤΜΩ 20 
    

ΞΥΣΤΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΤΜΩ 5     

ΓΟΜΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΤΜΩ 10 
    

ΜΟΛΥΒΙ 2Β ΤΜΩ 20     

ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ ΣΨΑΓΙΔΑΣ PELICAN TMX 20     

ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΥΡΟΥ ΨΑΝΕΛΛΑΚΙ ΜΕΓΑΛΘ 75Ω40  ΚΙΛΑ 100 
    

ΩΑΤΙ ΟΛΟΥ ΚΑΨΤ ΚΙΛΑ 100     

  ΣΥΝΟΛΟ 
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4.ΥΡΟΚΘΚΟΦΥΛΑΚΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ         

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ      

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

Συρ/κά ςφρματα  τφπου MAESTRI ORO 126/1000 (ΩΥΣΟΥ 
ΩΫΜΑΤΟΣ) 

TEM 1.000 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΒΙC 1,00 mm CRISTAL MEDIUM ΜΡΛΕ ΜΕΛΑΝΙ 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

60 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΒΙC 1,00 mm CRISTAL MEDIUM ΜΡΛΕ ΜΕΛΑΝΙ 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

40 
    

Σελοτειπ ΤΥΡΟΥ scotch magic 19mmx33m λευκό TEM 100 
    

Συνδετιρεσ Νο 4 τφπου sunfull 50mm των 100clips ΚΟΥΤΙ 60     

Διορκωτικό υγρό pelikan 20 ml με πινζλο ΤΕΜ 100 
    

Μελάνι μπλε ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ  ΤΕΜ 50     

ΤΑΜΡΟΝ Νο1 ΜΡΛΕ τφπου PELIKAN με μεταλλικό καπάκι 
διάςταςθ 9Ω16 

ΤΕΜ 20 
    

ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΚΤΘΑΣ ΛΑΣΤΙΩΕΝΙΟΣ  ΤΕΜ 20 
    

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ τφπου PELIKAN AL 20 ΤΕΜ 20     

ΞΥΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ τφπου M&R ΤΕΜ 30 
    

ΚΟΥΤΙ ΑΩΕΙΟΥ FIBER ΛΑΣΤΙΩΟ ΑΩΘ 8cm τφπου LEIZER  ΤΕΜ 100     

ΚΟΛΛΑ ΕΥΣΤΘ τφπου UHU 35ml  ΤΕΜ 10     

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΜΡΛΕ ΤΥΡΟΥ EDDING1300 ΤΕΜ 50     

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΙΘΜΟΜΘΩΑΝΫΝ NYLON 13mm 1/2 ΤΕΜ 5     

ΤΑΜΡΟΝ για αρικμθτιρα τφπου REXEL ΤΕΜ 10 
    

ΜΑΚΑΔΟΟΙ PERMANENT MARKER No 2160 d.rect office ΤΕΜ 30     

ΘΕΜΙΚΟ ΟΛΟ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΟΣ 530 X 130 Ω 26 mm για 
χοριγθςθ αρικμϊν προτεραιότθτοσ 

TEM 5 
    

ΒΙΒΛΙΟ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ 543β (300φφλλων) 
25Ω35 

ΤΕΜ 3 
    

  ΣΥΝΟΛΟ     

5Α. ΥΡΘΕΣΛΑ ΕΡΛΜΕΛΘΤΩΝ ΑΝΘΛΛΚΩΝ ΑΚΘΝΑΣ         

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ     

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΩΫΜΕΣ τφπου PELIKAN BR 40 ΤΕΜ 20     

ΔΙΑΚΟΕΥΤΘΣ ΓΙΓΑΣ ΤΥΡΟΥ SAX 608  ΤΕΜ 2 
    

ΔΙΑΤΘΤΘΑΣ 20Ψ  ΜΕ δείκτθ ΤΕΜ 5     

ΔΙΟΘΫΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ roller 5mm /12M ΤΕΜ 10     

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΥΓΟ PELIKAN 20 ML ΜΕ ΡΙΝΖΛΟ ΤΕΜ 20 
    

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ Α4 REXEL L 12215 
ςυςκευαςία 

100 ΤΜΩ 
5 

    

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8 -32 τφπου SKAG ΩΫΜΑ ΜΑΥΟ TEM 50     

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘΣ ΚΙΤΙΝΟ ΤΕΜ 20 
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ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘΣ ΟΗ ΤΕΜ 20     

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘΣ ΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ 20     

Μολφβια με γόμα ΤΥΡΟΥ FABER CASTELL 2B ΤΕΜ 20     

ΞΥΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ τφπου M&R ΤΕΜ 20 
    

Σελοτειπ ΤΥΡΟΥ scotch magic 19mmx33m λευκό ΤΕΜ 20     

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ BIC 1,0 MM ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΛΑΝΙ CRISTAL 
ORIGINAL  

ΚΟΥΤΙ 
ΤΫΝ 50 ΤΜΩ 

1 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ BIC 1,0 MM ΜΕ ΜΑΥΟ ΜΕΛΑΝΙ CRISTAL 
ORIGINAL 

ΚΟΥΤΙ 
ΤΫΝ 50 ΤΜΩ 

1 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ BIC 1,0 MM ΜΕ ΜΡΛΕ ΜΕΛΑΝΙ CRISTAL 
ORIGINAL 

ΚΟΥΤΙ 
ΤΫΝ 50 ΤΜΩ 

1 
    

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ VETO NO 4  - 33 MM ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 
ΚΟΥΤΙ 

ΤΫΝ 50 ΤΜΩ 
50 

    

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ VETO Ν0 8 
ΚΟΥΤΙ 

ΤΫΝ 50 ΤΜΩ 
20 

    

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΫΝ ΜΘΩΑΝΫΝ NO 126 / 1000 ΤΜΩ MAESTRI 
ORO (ΩΥΣΟΥ ΩΫΜΑΤΟΣ) 

ΤΕΜ 50 
    

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ No 64/2000 ΤΜΩ τφπου Maestri TEM 100 
    

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ τφπου PARVA ΤΕΜ 5     

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ PRIMULA 12 ROMA  TEM 5 
    

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΜΡΕΗ  Α4 ΤΕΜ 100     

ΨΑΞΕΛΛΟΙ ΜΡΕΗ Α5 ΤΜΩ 100     

ΩΑΤΑΚΙΑ  ΣΘΜΕΙΫΣΕΫΝ ΛΕΥΚΑ "AΚΟΛΛΘΤΑ" 85/85 100 φφλλων  ΤΕΜ 100 
    

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  ΚΙΤΙΝΑ  75/75 τφπου POST 
IT 100 φφλλων 

ΤΕΜ 100 
    

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ & ΛΑΣΤΙΩΟ ΜΡΛΕ PRESPAN τφπου LEIZER 
No5 

ΤΕΜ 20 
    

ΝΤΟΣΙΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ & ΛΑΣΤΙΩΑ τφπου SKAG ΤΕΜ 20 
    

ΪΑΛΙΔΙ τφπου SAX 5165 16,5CM ΤΕΜ 10     

ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΡΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΛΙΓΚΑΙ ΤΕΜ 10     

ΒΑΣΘ ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΓΑΨΕΙΟΥ ΒΑΙΑ τφπου SCOTCH ΤΕΜ 5     

Αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ ΤΥΡΟΥ STEFF LABELS NO 66 ΡΑΚΕΤΟ 
40ΨΥΛΛΫΝ 

ΤΕΜ 10 
    

  ΣΥΝΟΛΟ 
    

5Β. ΥΡΘΕΣΛΑ ΕΡΛΜΕΛΘΤΩΝ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΑΩΓΘΣ ΑΚΘΝΑΣ         

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ        

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Μπλε Μελάνι Cristal Original 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΚΟΥΤΙ                   
50 ΤΜΩ 

2 
    

ΜΟΛΥΒΙΑ Νο 2 ΤΥΡΟΥ FABER 138  ΤΕΜ 12     

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  ΚΙΤΙΝΑ  75/75 τφπου POST 
IT 100 φφλλων 

ΤΕΜ 20 
    

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΫΝ ΜΘΩΑΝΫΝ No 64/2000 τφπου Maestri 
Oro (κουτάκι) 

ΤΕΜ 3 
    

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΥΓΟ Pelikan 20 ml με Ρινζλο TEM 20 
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ΔΙΟΘΫΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΡΟΥ PRITT 4,2 mm ΤΕΜ 10     

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8 -32 τφπου SKAG ΩΫΜΑ ΜΑΥΟ ΤΕΜ 10     

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Veto No 4  - 33 mm Μεταλλικοί (κουτί 50 τμχ) ΤΕΜ 15     

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Veto No 7  - 78 mm Μεταλλικοί (κουτί 50 τμχ) ΤΕΜ 15 
    

ΜΕΛΑΝΙ ΜΡΛΕ ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ ΓΙΑ ΣΨΑΓΙΔΕΣ ΤΕΜ 5     

ΤΑΜΡΟΝ ΜΡΛΕ ΓΙΑ ΣΨΑΓΙΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΘ 7χ11 ΤΕΜ 2 
    

ΑΩΕΙΟΘΘΚΘ ΚΟΨΤΘ ΡΛΑΣΤΙΚΘ (τφπου SKAG)  ΤΕΜ 60     

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΕΓΓΑΨΫΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΙ 
11,4χ22,9 

ΤΕΜ 1.000 
    

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΜΡΕΗ  Α4 ΤΕΜ 300 
    

ΣΕΛΟΤΕΙΡ 15Ω33 ΔΙΑΨΑΝΕΣ ΤΕΜ 5     

ΜΑΚΑΔΟΟΙ τφπου ARTLINE 70 ( 20 ΜΑΥΟΙ-10 ΜΡΛΕ- 10 
ΚΟΚΚΙΝΟΙ) με μεταλλικό ςτζλεχοσ  

ΤΕΜ 40 
    

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ για κλαςζρ Α4 REXEL 12233 με ενιςχυμζνθ μπλε 
οφγια 

ΤΕΜ 1.000 
    

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘΣ (ΔΙΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ: ΡΑΣΙΝΟ, 
ΚΙΤΙΝΟ, ΡΟΤΟΚΑΛΙ, ΓΑΛΑΗΙΟ Ω 15 ΤΕΜ ΕΚΑΣΤΟ) 

ΤΕΜ 60 
    

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ Α4 REXEL L 12215 ΤΕΜ 100     

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΩΟ PRESPAN ΤΦΡΟΥ LEISER 
(ΔΙΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ: ΡΟΤΟΚΑΛΙ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΙΤΙΝΟ, ΜΫΒ, 
ΡΑΣΙΝΟ, ΟΗ, ΜΡΛΕ επι 200 τεμ.)  

ΤΕΜ 1.400 

    

ΤΑΙΝΙΑ ΕΡΙΚΟΛΘΣ. ΡΛΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48CM/60M  ΔΙΑΨΑΝΘ 
ΤΥΡΟΥ R/P 

ΤΕΜ 2 
    

ΛΑΣΤΙΩΑΚΙΑ (6.5mm) ΚΙΛΟ 0.5 
    

ΝΤΟΣΙΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ τφπου NOKI (ΔΙΑΨΟΑ 
ΩΫΜΑΤΑ) 

ΤΕΜ 300 
    

ΜΑΚΑΔΟΟΙ τφπου ARTLINE 700 ΑΝΕΞΙΤΙΛΟΙ ( 20 ΜΑΥΟΙ) με 
μεταλλικό ςτζλεχοσ  

ΤΕΜ 20 
    

  ΣΥΝΟΛΟ 
    

6. ΕΤΑΛΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΝΘΛΛΚΩΝ ΑΚΘΝΩΝ         

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ        

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΜΕΛΑΝΙ ΜΡΛΕ ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ ΓΙΑ ΣΨΑΓΙΔΕΣ ΤΕΜ 1     

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8-32 τφπου SKAG (5 ΓΚΙ)  ΤΕΜ 10     

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  ΚΙΤΙΝΑ  50/75 τφπου POST 
IT 100 φυλλων 

ΤΕΜ 10 
    

ΣΕΤ ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ+ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ PELICAN ΤΕΜ 3     

ΤΕΤΑΔΙΑ ΙΓΕ ΣΡΙΑΛ τφπου ELEPHANT ΔΙΑΣΤΑΣΘ Α4 100φ με 
εξωτερικό ςκλθρό χάρτινο εξϊφυλλο 

ΤΕΜ 7 
    

ΨΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΩΟ ΜΙΩ 10 ΩΫΜΑΤΫΝ ΤΕΜ 10     

ΨΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΜΙΩ 10 ΩΫΜΑΤΫΝ ΤΕΜ 10     

  ΣΥΝΟΛΟ     

7. ΥΡΟΚΘΚΟΦΥΛΑΚΕΛΟ ΑΧΑΝΩΝ     
    

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ      ΤΛΜΘ ΣΥΝΟΛΟ 
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ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

Συρραπτικά ςφρματα maestri oro Νο.24/6 (126), (κοφτα των 10 
πακζτων) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 
ΡΑΚΕΤΫΝ 

20 
    

Σελοτζϊπ διαφανζσ 19x33 ΤΕΜ 20 
    

Διορκωτικό τφπου roller (4,2mmx10m) ΤΕΜ 10     

Στρογγυλι Σφραγίδα Μθχανικι ΤΥΡΟΥ Colop R50 ΤΕΜ 4     

ΣΚΑΨΑΚΙΑ ΑΩΕΙΟΘΕΤΘΣΘΣ ΡΛΑΣΤΙΚΑ Α4 τεμ 10 
    

Κόλλα  stick ΤΥΡΟΥ UHU 8,2GR ΤΕΜ 20     

Σφουγγάρια για δακτυλοβρεκτιρεσ ΤΕΜ 10 
    

Μολφβια τφπου Faber 2B 5126 (κουτί 12 τεμ.) ΜΑΥΑ ΜΕ ΓΟΜΑ Κουτί/12ΤΜΩ 20     

Κουτί περιοδικϊν 33x27cm ΤΕΜ 300     

Γόμεσ λευκζσ ΤΥΡΟΥ Pelikan AL30 ΤΕΜ 20     

Ξφςτρεσ κλειςτζσ μονζσ ΤΥΡΟΥ Faber Castell 1834 ΤΕΜ 20     

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ  BIC 1,0 mm με μπλε μελάνι cristal original 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

10 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ  BIC 1,0 mm με κόκκινο μελάνι cristal original 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

2 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ  BIC 1,0 mm με μαφρο μελάνι cristal original 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

5 
    

Σφρματα Συρραπτικισ Μεγάλθσ 15s 1000 Τεμάχια Maestri TEM 10     

Μαφροι μαρκαδόροι τφπου Pilot super color marker Sca-FFine 
(χρϊμα: μαφρο), κουτί των 12 τεμαχίων 

ΚΟΥΤΙ 12 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

5 
    

ΣΨΑΓΙΔΕΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑΣ ΤΥΡΟΥ TRODAT 4810 
ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΝΕΣ 

ΤΕΜ 4 
    

  ΣΥΝΟΛΟ     

8. ΥΡΟΚΘΚΟΦΥΛΑΚΕΛΟ ΕΛΕΥΣΛΝΑΣ         

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ        

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Μπλε Μελάνι Cristal Original 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

4 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Μαφρο Μελάνι Cristal Original 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

2 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,0 mm με Κόκκινο Μελάνι Cristal Original 
(κουτί των 50 τμχ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

1 
    

ΣΕΛΟΤΕΙΡ 15X33 ΔΙΑΨΑΝΕΣ ΤΕΜ 5     

ΜΑΚΑΔΟΟΙ τφπου ARTLINE 70 (5  ΜΑΥΟΙ) με μεταλλικό 
ςτζλεχοσ 

ΤΕΜ 5 
    

ΜΑΚΑΔΟΟΙ τφπου Pilot ΒΩ- V5 (10 ΜΑΥΟΙ) ΤΕΜ 10 
    

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΫΝ ΜΘΩΑΝΫΝ Νο 126/ 1000 τμχ Maestri 
Oro (χρυςοφ χρϊματοσ) 

ΤΕΜ 20 
    

ΚΑΨΙΤΣΕΣ  ΤΥΡΟΥ INDEX ΜΕΓΑΛΕΣ (ςε πλαςτικό κουτί) ΤΕΜ 10     

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΥΓΟ ΜΟΝΟ PELICAN 20 ml με Ρινζλο ΤΕΜ 10     

ΣYΝΔΕΤΘΕΣ τφπου VETO μεταλ.Νο 3 (κουτί 100 τεμαχίων 
ςκλθρό ςφρμα) 

ΚΟΥΤΙ 10 
    

ΣYΝΔΕΤΘΕΣ VETO Νο 5  Μεταλλικοί (κουτί 100 τεμαχίων ςκλθρό ΚΟΥΤΙ 10 
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ςφρμα) 

ΣYΝΔΕΤΘΕΣ τφπου LEONE μεταλ. Νο 6 (κουτί 100 τεμαχίων 
ςκλθρό ςφρμα) 

ΚΟΥΤΙ 10 
    

ΣYΝΔΕΤΘΕΣ τφπου VETO μεταλ.Νο 7 (κουτί 50 τεμαχίων ςκλθρό 
ςφρμα) 

ΚΟΥΤΙ 10 
    

ΚΟΛΛΑ STICK τφπου UHU 40 gr ΤΕΜ 15     

ΞΥΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ τφπου M&R ΤΕΜ 5 
    

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣΕΫΝ ΑΥΤΟΚ. ΚΙΤ. 75/75 τφπου POSTIT ΤΕΜ 6     

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣΕΫΝ ΑΥΤΟΚ. ΚΙΤ. 50/75 τφπου POSTIT ΤΕΜ 6 
    

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8-32 τφπου SKAG (30 ΜΡΛΕ - 10 ΜΡΟΝΤΫ - 
10 ΚiΤΙΝΑ)  

ΤΕΜ 50 
    

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 4-32 τφπου SKAG ΔΙΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ ΤΕΜ 50     

ΚΛΑΣΕ ΕΙΔ.ΜΘΩΑΝΟΓΑΨ. 8/30/45 τφπου LEIZER ΤΕΜ 50 
    

ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΛΑ ΜΑΝΙΛΑ ΩΫΙΣ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ 50     

ΚΟΥΤΙ ΑΩΕΙΟΥ FIBER ΛΑΣΤΙΩΟ ΑΩΘ 8 τφπου LEIZER ΤΕΜ 50 
    

ΣΡΑΓΓΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΟΣ 250γρ. ΤΕΜ 5     

ΑΩΕΙΟΘΘΚΘ ΚΟΨΤΘ ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΤΥΡΟΥ SKAG ΤΕΜ 20     

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ & ΛΑΣΤΙΩΟ PRESPAN τφπου LEISER 
(30ΜΡΛΕ -  10 KOKKINA -10 ΚΙΤΙΝA) 

ΤΕΜ 10 
    

ΝΤΟΣΙΕ ΑΩΕΙΟΥ - ΚΟΔΟΝ. ΜΡΛΕ 25/35/12 ΤΕΜ 20     

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ Α4 REXEL L 12215 ΤΕΜ 50     

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ τφπου PELIKANAL20 ΤΕΜ 5 
    

ΔΙΟΘΫΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ 6,00mm/ 10 m τφπου Pritt compact ΤΕΜ 10     

ΔΙΟΘΫΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ 4,2mm/ 10 m τφπου (TIP-EX) ΤΕΜ 10 
    

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ. ΣΕ ΨΥΛΛΑ (ΡΑΚ.40φ.) 3,2X7,2 
ΡΑΚΕΤΟ 40 

ΨΥΛΛΫΝ 
10 

    

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ. ΣΕ ΨΥΛΛΑ (ΡΑΚ.40φ.) 5X14,6 
ΡΑΚΕΤΟ 40 

ΨΥΛΛΫΝ 
10 

    

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ. ΣΕ ΨΥΛΛΑ (ΡΑΚ.40φ.)10,4Ω14,6 
ΡΑΚΕΤΟ 40 

ΨΥΛΛΫΝ 
10 

    

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ. ΣΕ ΨΥΛΛΑ (ΡΑΚ.40φ.) 5X3,5 Νο23 
ΡΑΚΕΤΟ 40 

ΨΥΛΛΫΝ 
10 

    

ΝΤΟΣΙΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ τφπου ΝΟΚΙ ΤΕΜ 50 
    

ΜΡΛΟΚ Α4 ΙΓΕ 100 ΨΥΛΛΫΝ ΤΕΜ 20     

ΣΤΥΛΟ τφπου PILOT BPS-GP-F/M ΤΕΜ 10 
    

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ τφπου TRODAT (ΜΡΛΕ)  ΤΕΜ 10     

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 11,4Ω23,1 ΤΕΜ 100     

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 23Ω23,2 (Α4) ΤΕΜ 100 
    

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 28Ω38 ΤΕΜ 100     

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 31Ω41 ΤΕΜ 50 
    

ΩΑΤΙ ΔΙΡΛΟ ΙΓΕ 60GR.Δ 400Ψ. (KOΛΛΕΣ ΑΝΑΨΟΑΣ ΔΙΡΛΕΣ 
ΙΓΕ) 

ΔΕΣΜ 10 
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ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ ΜΑΝΙΛΑ ΤΕΜ 50     

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΑΥΤΟΚ.11,4X23 (19-100) ΤΕΜ 50     

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ςετ τφπου PELIKAN SET 10     

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8-32 τφπου SKAG (30 ΜΡΛΕ, 10 ΜΡΟΝΤΫ, 10 
ΚΙΤΙΝΟ) 

ΤΕΜ 50 
    

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ No 10 ΤΕΜ 20     

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ για κλαςζρ Α4 REXEL 12233 με ενιςχυμζνθ μπλε 
οφγια  

ΤΕΜ 300 
    

ΤΑΜΡΟΝ Νο 1 τφπου PELIKAN ( ΜΡΛΕ) με μεταλλικό καπάκι 
ΔΙΑΣΤΑΣΘ 9Ω16 

ΤΕΜ 1 
    

ΜΡΛΟΚΑΚΙΑ ΑΡΟΔΕΙΞΕΫΝ ΕΙΣΡΑΞΕΫΣ - ΤΙΡΛΟΤΥΡΑ ΤΕΜ 100     

  ΣΥΝΟΛΟ     

9. ΥΡΟΚΘΚΟΦΥΛΑΚΕΛΟ ΗΩΓΑΦΟΥ     
    

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ    

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ Α4 Rexel L 12215 TEM 300 
    

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ TAMΡON τφπου FLOWER 30ml ΤΕΜ 10     

ΨΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 ΤΕΜ 50     

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ  ΓΙΑ ΚΛΑΣΕ Α4 Rexel 12233 ΜΕ 
ΕΝΙΣΩΥΜΕΝΘ ΜΡΛΕ ΟΥΓΙΑ 

TEM 1.000 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΜΡΛΕ ΜΕΛΑΝΙ BIC 1,00 mm  cristal original 
(ΚΟΥΤΙ των 50 τμχ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

3 
    

ΨΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 11χ23 ΤΕΜ 800     

ΤΑΙΝΙΑ ΕΡΙΚΟΛΛΘΣΘΣ ΡΛΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48 CM/60M 
ΔΙΑΨΑΝΘ ΤΥΡΟΥ R/P 

ΤΕΜ 20 
    

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΤΥΡΟΥ PILOT V5-V7 30 ΜΡΛΕ,30 ΜΑΥΟΙ,30 
ΡΑΣΙΝΟΙ 

ΤΕΜ 90 
    

ΪΑΛΙΔΙ ΤΥΡΟΥ SAX 5215 ΤΕΜ 4     

ΣΨΑΓΙΔΑ ΟΘΟΓΫΝΙΑ ΞΥΛΙΝΘ ΤΕΜ 6 
    

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ PELIKAN AL 20 ΤΕΜ 10     

ΞΥΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ τφπου M&R ΤΕΜ 10 
    

ΡΙΑΣΤΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ ΜΑΥΕΣ 51ΜΜ ΤΕΜ 100     

ΡΙΑΣΤΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ ΜΑΥΕΣ 41ΜΜ ΤΕΜ 100     

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΕΫΣ STABILO BOSS (8 ΚΙΤΙΝΟΙ, 15 
ΟΗ, 10 ΡΑΣΙΝΟΙ) 

ΤΕΜ 33 
    

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  ΚΙΤΙΝΑ  75/75 τφπου POST 
IT 

ΤΕΜ 60 
    

ΒΑΣΕΙΣ ΡΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΣΑΛΙΓΚΑΟΣ ΤΕΜ 5     

ΚΟΥΤΙ ΑΩΕΙΟΥ FIBER ΛΑΣΤΙΩΟ ΑΩΘ 8 τφπου LEIZER  ΤΕΜ 50 
    

ΩΑΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ ΡΛΑΤΟΥΣ 2,5 CM ΤΕΜ 10     

ΤΕΤΑΔΙΑ ΙΓΕ τφπου ELEPHANT ΔΙΑΣΤΑΣΘ 20/30 100φ με 
εξωτερικό ςκλθρό χάρτινο εξϊφυλλο 

ΤΕΜ 3 
    

ΤΕΤΑΔΙΑ ΙΓΕ τφπου ELEPHANT ΔΙΑΣΤΑΣΘ Α4 100φ με εξωτερικό 
ςκλθρό χάρτινο εξϊφυλλο 

ΤΕΜ 3 
    

ΤΑΜΡΟΝ Νο1 τφπου PELIKAN(ΜΡΛΕ) με μεταλλικό καπάκι 
ΔΙΑΣΤΑΣΘ 9Ω16 

ΤΕΜ 10 
    

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ





 

Σελίδα 82 

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΩΕΙΟΣ PRIMULA 12 ROMA ΤΕΜ 5     

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑΜΡΟΝ ΓΙΑ ΣΨΑΓΙΔΕΣ ΤΥΡΟΥ COLOR PRINTER 
C 20 

ΤΕΜ 30 
    

ΤΕΤΑΔΙΑ ΙΓΕ ΣΡΙΑΛ τφπου ELEPHANT ΔΙΑΣΤΑΣΘ Α4 100φ με 
εξωτερικό ςκλθρό χάρτινο εξϊφυλλο 

ΤΕΜ 3 
    

ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΚΤΘΑΣ ΛΑΣΤΙΩΕΝΙΟΣ  ΤΕΜ 10     

ΜΡΛΟΚ ΑΡΟΔΕΙΞΕΫΝ ΔΙΡΛΟΤΥΡΑ Α.228 ΤΕΜ  20 
    

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΑ ΜΕΓΑΛΘ τφπου PELIKAN BR 40 ΚΛΑΣΣΙΚΘ ΜΡΛΕ -
ΚΟΚΚΙΝΘ 

ΤΕΜ  10 
    

ΣΥΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΘΣ ΑΝΤΟΩΘΣ ΓΙΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΟ 240 
ΨΥΛΛΫΝ 10 ΩΙΛΙΟΣΤΫΝ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΫΝ 1000  23/10 

ΚΟΥΤΙΑ  40 
    

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΫΝ ΜΘΩΑΝΫΝ Νο 126/1000τμχ Maestri oro 
χρυςοφ χρϊματοσ 

ΤΕΜ 300 
    

ΔΙΟΘΫΤΙΚΑ ROLLER 5MM/7M ΤΕΜ 50 
    

ΑΡΟΣΥΑΡΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΑΚΙ ΤΕΜ 2     

BOX ΑΩΕΙΟΘΕΤΘΣΘΣ ΤΥΡΟΥ ΙΫΝΙΑ ΚΑΨΤ ΜΕ ΨΑΔΙΑ ΑΩΘ 15 
ΕΚ. 

ΤΕΜ 300 
    

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Ν0 29 100 Ω 40 Ψ. 
ΡΑΚΕΤΟ 40 

ΨΥΛΛΫΝ 
10 

    

ΜΟΛΥΒΙΑ ΝΟ 2 ΤΥΡΟΥ FABER 138 ΤΕΜ 30     

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  ΚΙΤΙΝΑ  50/75 τφπου POST 
IT 

ΤΜΩ 100 
    

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ ΝΟ 24/8 ΤΜΩ 100 
    

ΣΨΑΓΙΔΕΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑΣ ΤΥΡΟΥ TRODAT 4810 
ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΝΕΣ 

ΤΜΩ 15 
    

ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΡΙΑΛ 2022 ΔΙΑΣΤΑΣΘ 17 Ω 25 ΤΜΩ 6     

  ΣΥΝΟΛΟ 
    

10. ΥΡΟΚΘΚΟΦΥΛΑΚΕΛΟ ΚΘΦΛΣΛΑΣ         

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ        

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΜΡΛΕ ΜΕΛΑΝΙ BIC 1,0 mm cristal 
original(ΚΟΥΤΙ των 50 τμχ)  

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

2 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΛΑΝΙ BIC 1,0mm cristal original 
ΚΟΥΤΙ 50- ΤΜΩ 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

2 
    

ΣΤΥΛΟ ΥΓΘΣ ΜΕΛΑΝΘΣ ΤΥΡΟΥ PILOT ΩΫΜΑΤΟΣ ΜΡΛΕ ( 0,7) ΤΕΜ 20 
    

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ Α4 ΕΓΓΑΨΫΝ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΙ  

ΤΕΜ 30 
    

ΩΑΤΑΚΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  ΚΙΤΙΝΑ  75/75 τφπου POST 
IT 100 ΨΥΛΛΫΝ 

ΤΕΜ 50 
    

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΕΫΣ ΤΥΡΟΥ STABILO BOSS (ΚΙΤΙΝΟΙ) ΤΕΜ 10 
    

Διορκωτικό blanco τφπου roller (4,2mmx10m) ΤΕΜ 20     

ΣΚΑΨΑΚΙΑ ΕΓΓΑΨΫΝ ΡΛΑΣΤΙΚΑ Α4 (ΩΫΜΑΤΟΣ ΜΡΛΕ ) ΤΕΜ 5     

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΩΕΙΟΣ PRIMULA 12 ROMA (ΓΙΑ ΣΥΜΑΤΑ 128- 
24/8) 

ΤΕΜ 4 
    

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥ/ΚΟΥ  ΤΥΡΟΥ MAESTRI punto oro  128(24/8)  
ΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΤΙ (10.000 ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΫΝ 10.000 

ΤΕΜ. 
8 

    

ΚΟΜΡΙΟΥΤΕΑΚΙΑ ΤΥΡΟΥ CASIO MS-80VERII TEM. 4 
    

ΑΡΟΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΤΥΡΟΥ ΡΕΝΣΑ (MAESTRI) TEM. 4     
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ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΚΤΘΕΣ ΛΑΣΤΙΩΕΝΙΟΙ ΤΕΜ 10     

ΚΟΛΛΑ UHU STIC( 8,2 gr)  ΤΕΜ 10     

ΤΑΜΡΟΝ ΜΡΛΕ Νο.2 ΤΥΡΟΥ PELIKAN ΤΕΜ 10     

ΤΑΙΝΙΑ ΕΡΙΚΟΛΘΣ. ΡΛΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48CM/60M  ΔΙΑΨΑΝΘ 
ΤΥΡΟΥ R/P 

ΤΕΜ 2 
    

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΩΟ PRESPAN ΤΦΡΟΥ LEISER  ΤΕΜ 30     

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 11,4Ω23 ΕΓΓΑΨΫΝ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΙ  

ΤΕΜ 50 
    

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ Α4 τφπου REXEL 12215 ΤΕΜ 100     

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΣΕ ΨΥΛΛΑ (ΡΑΚ. 40Ψ) 10,4 Ω14,60 ΡΑΚΕΤΑ 5     

 ΘΘΚΘ ΡΕΙΟΔΙΚΫΝ ΣΕΤ ΜΑΗΙ ΜΕ ΘΘΚΘ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 27 Ω 37 Ω 10 
εκατ. ΙΫΝΙΑ 

ΤΕΜ 60 
    

  ΣΥΝΟΛΟ     

11. ΥΡΟΚΘΚΟΦΥΛΑΚΕΛΟ ΜΕΓΑΩΝ         

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ        

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,00mm ΜΡΛΕ ΜΕΛΑΝΙ CRISTAL 
ORIGINAL(KOYTI ΤΫΝ 50ΤΜΩ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

3 
    

ΝΤΟΣΙΕ ΑΩΕΙΟΥ ΚΟΔΟΝΙ ΩΫΜΑΤΟΣ ΜΡΛΕ 25/35 ΑΩΘ 12 ΤΕΜ. 200     

ΤΑΜΡΟΝ ΜΡΛΕ ΝΟ.2 ΤΥΡΟΥ PELIKAN ΤΕΜ. 3     

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 11,4Ω23 ΕΓΓΑΨΫΝ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΙ  

TEM. 600 
    

ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 23Ω32 ΕΓΓΑΨΫΝ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΙ  

TEM. 250 
    

ΞΥΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ τφπου M&R TEM. 3     

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΕΣ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ TEM. 3 
    

ΜΡΛΟΚ ΑΡΟΔΕΙΞΕΫΝ ΝΟ.229 TEM. 150     

ΚΟΛΛΑ STICK τφπου UHU 8.2 gr TEM. 10     

ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΩΤΘΕΣ ΛΑΣΤΙΩΕΝΙΟΙ TEM. 5     

ZΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΓΓΑΨΫΝ Α4 REXEL L 12215  
ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

5 
    

ZEΛΑΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕ Α4 REXEL 12233 ME ENΙΣΩΥΜΝΕΝΘ ΜΡΛΕ 
ΟΥΓΙΑ 

ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

5 
    

ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΓΑΛΑΚΤΕΟ TEM. 40 
    

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ ΜΡΛΕ ΤΥΡΟΥ TRODAT TEM. 10     

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ bic 1,00mm MAYΟ ΜΕΛΑΝΙ CRISTAL 
ORIGINAL(KOYTI ΤΫΝ 50ΤΜΩ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

2 
    

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ Bic 1,00mm ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΛΑΝΙ CRISTAL 
ORIGINAL(KOYTI TΫΝ 50ΤΜΩ) 

ΚΟΥΤΙ 50 
ΤΕΜΑΩΙΫΝ 

2 
    

ΣΥ/ΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΩΕΙΟΣ ΤΥΡΟΥ PRIMULA 12 (ΣΥΑΨΘ ΜΕ 
ΣΥΜΑ Νο.(24/6-24/8) 

TEM. 5 
    

ΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ PRIMULA 12 ROMA TEM. 5     

ΣΥ/ΚΑ ΣΥΜΑΤΑ Νο. 64/2000 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΜΕ 10 
ΚΟΥΤΑΚΙΑ 

7 
    

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥ/ΚΟΥ Νο 126/1000 τμχ Maestri 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΜΕ 10 
7 
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ΚΟΥΤΑΚΙΑ 

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΥΓΟ Pelikan 20 ml με Ρινζλο TEM. 25     

ΝΤΟΣΙΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΩΑ ΤΥΡΟΥ SKAG TEM. 20     

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ Α4 8-32 ΤΥΡΟΥ SKAG ΩΫΜΑ ΜΡΛΕ TEM. 30 
    

ΒΑΣΘ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΜ. 2     

ΚΟΜΡΙΟΥΤΕΑΚΙΑ ΤΥΡΟΥ CONNECT KFO 1606 12 DIGIT DUAL 
POWER 

ΤΕΜ. 4 
    

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Veto No 4-33 mm Mεταλλικοί (κουτί 50 τμχ) τεμ. 4 
    

  ΣΥΝΟΛΟ     

12. ΣΡΛΤΛ ΤΟΥ ΡΑΛΔΛΟΥ     
    

Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ              

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΚΛΑΣΕ ΓΙΑ ΕΓΓΑΨΑ Α4, ΤΥΡΟΥ SKAG, 8-32 (5 ΚΙΤΙΝΑ - 5 
ΡΑΣΙΝΑ - 5 ΚΟΚΚΙΝΑ -5 ΓΑΛΑΗΙΑ) 

ΤΕΜ 20 
    

ΜΡΛΟΚ ΣΘΜΕΙΫΣΕΫΝ Α4,  50 ΨΥΛΛΫΝ, ΙΓΕ,   ΤΥΡΟΥ SKAG, 
OVERLAP PAD  

ΤΕΜ 20 
    

ΝΤΟΣΙΕ  ΜΕ ΡΤΕΥΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΩΑ ΡΕΣΡΑΝ (20 ΚΙΤΙΝΑ-20 
ΚΟΚΚΙΝΑ- 20 ΜΡΛΕ )  

ΤΕΜ 60 
    

ΣΥΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ, ΤΥΡΟΥ MAESTRI, NO 64, 2000 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 20     

ΨΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ,  Α4 , ΚΙΤΙΝΟΙ ΤΕΜ 50 
    

ΨΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ,  11 Ω 23 εκ., ΛΕΥΚΟΙ  ΤΕΜ 50     

ΩΑΑΚΕΣ  ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ  30 εκ. ΤΕΜ 3     

  ΣΥΝΟΛΟ 
    

 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΤΛΜΘΜΑ, ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Ρ.Α. : …………………………………………………………… 
(ολογράφωσ) και ……………………………………………………………….. (αρικμθτικά) 

 
 
 

Ο Ωρόνοσ Ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ είναι εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ. 

Θ προςφορά υποβάλλεται για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ.  
 
Ρροςφορά υποψθφίου που δεν καλφπτει όλθ τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα, κρίνεται ωσ απαράδεκτθ και  
απορρίπτεται. 
 

    Θμερομθνία:  

 

 

 

 

Ϊθφιακι υπογραφι 

 

Ο Εκπρόςωποσ 

 

(Ονοματεπϊνυμο – Σφραγίδα – Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

Α. ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 
Ονομαςία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ .......................  
Κατάςτθμα ........................ …………………….……….  
(Δ/νςθ οδόσ - αρικμόσ Τ.Κ.)………………………. Θμερομθνία ζκδοςθσ…………………………  
ΕΥΫ ……………………………….…………………  
 

Ρροσ: 
ΕΨΕΤΕΙΟ ΑΘΘΝΫΝ / 
ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΕΡΙΩΟΘΓΘΣΘΣ 
ΕΨΕΤΕΙΟΥ ΑΘΘΝΫΝ 
Κυρίλλου Λουκάρεωσ, αρ. 14 
Τ.Κ. 11522, Ακινα 

 
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΣ  
Αρικμόσ: …………………………………. Ροςό:………………….…………… ευρϊ  
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των …………………………. 
ευρϊ (και ολογράφωσ το ποςό) ……………………………. υπζρ τθσ εταιρείασ  με τθν επωνυμία …………………………………, 
Δ/νςθ ………………………….., Α.Ψ.Μ. …………………… για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό, που 

προκθρφχκθκε με τθν υπ’ αρικμ. ……………………… διακιρυξι ςασ (Α.Δ.Α.Μ.:……………………….), με καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν ………………………….., για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………  για τισ ανάγκεσ όλων των Υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν. 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 
τθσ εν λόγω εταιρείασ κακόλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.  
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ 
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.  
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………  
 
 
(ΣΘΜΕΙΫΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ )  
Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά 
αναφζρεται ςτθν Διακιρυξθ.  
 
Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 
Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ
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Β. ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Ονομαςία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ .......................  
Κατάςτθμα ........................ …………………….……….  
(Δ/νςθ οδόσ - αρικμόσ Τ.Κ.)………………………. Θμερομθνία ζκδοςθσ…………………………  
ΕΥΫ ……………………………….…………………  
 

Ρροσ: 
ΕΨΕΤΕΙΟ ΑΘΘΝΫΝ / 
ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΕΡΙΩΟΘΓΘΣΘΣ 
ΕΨΕΤΕΙΟΥ ΑΘΘΝΫΝ 
Κυρίλλου Λουκάρεωσ, αρ. 14 
Τ.Κ. 11522, Ακινα 

 
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  
Αρικμόσ: …………………………………. Ροςό:………………….…………… ευρϊ  

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, του ποςοφ των ευρϊ…………. υπζρ τθσ 

Εταιρείασ ………….        Α.Ψ.Μ. …………..      Δ/νςθ ………………….ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ των 

Εταιρειϊν α)... β)... ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων 

μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν  τθσ 

υπ’ αρικμ. ……………………. Σφμβαςθσ, με τίτλο………………………………………………………………………………………,  που 

προζκυψε φςτερα από τθν με  αρικμό ……………………………….. Διακιρυξθ (Α.Δ.Α.Μ.:……………………….). 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ που απορρζουν από τθν καλι 

εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ, ολικά ι μερικά, 

χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 

εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

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

χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν  .............................................................................................................  

 
 
(ΣΘΜΕΙΫΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ )  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) μινεσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ του 

ζργου όπωσ αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ). 

 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από 

το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – ΕΕΕΣ (– Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ) 

 

ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ – ΔΛΕΥΚΛΝΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΟΚΘ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ ΤΟΥ ΕΕΕΣ:  
• Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)  

• Ειδικά κζματα ςυμπλιρωςθσ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) και του 
Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ): ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΑ ΟΔΘΓΙΑ 23 (Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.)  
 
ΡΟΣΟΧΘ:  
Ο οικονομικόσ φορζασ ςτο Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ / Ενότθτα α: «Γενικι ζνδειξθ για όλα τα 
κριτιρια επιλογισ» επιλζγει τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ενότθτασ α: «Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια 
επιλογισ». Για αυτόν τον λόγο ζχουν απαλειφκεί οι ΕΝΟΤΘΤΕΣ Α ωσ Δ του Μζρουσ IV, ϊςτε να μθ 
δθμιουργείται ςφγχυςθ κατά τθν ςυμπλιρωςθ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ45Τ-Ξ4Ξ
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