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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. 

i. του άρθρ. 24 (περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος) του Ν. 2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις», (A’ 43) . 

ii. του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις 

iii. του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του ν. 3242/2004, «Ρυθμίσεις 

για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία 

και τους ΟΤΑ» (Α’102), όπως ισχύουν. 

iv. του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/20.3.2007) «Καταχώρηση των δημοσιεύσεων 

των Φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 

διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

v. του άρθρου 6 του  ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων 

οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτήρια –Σύσταση 

Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοιπές 

διατάξεις», (Α’ 51) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

vi. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 

112), όπως ισχύει. 
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vii. του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (Α’ 141). 

viii. του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

ix. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει. 

x. του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 120), όπως ισχύει 

xi. του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες 

διατάξεις», (Α’167) 

xii. του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Κα-

ταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 

xiii. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», (Α΄ 143), όπως ισχύει 

xiv. του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 

των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», ( Α΄ 29). 

xv. του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

xvi. του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις», (Α΄ 94). 

xvii. του άρθρου 70 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και 

Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
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εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 

236). 

xviii. του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», (Α΄ 64),  

xix. του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α. 

Εσωτερικών και β. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 

Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς», (Α’ 147). 

xx. του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και 

της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε 

αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής 

Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων», (Α’ 178). 

xxi. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 

κατάργηση υπηρεσιών», (Α’141) 

xxii. του π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 

της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» (Α’169) 

xxiii. του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία» (Α΄ 34) 

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

xxv. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 

του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
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Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων», (Α΄ 208). 

xxvi. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών», (Α΄ 210). 

xxvii. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 

των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των 

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

2.   

i. της υπ’ αριθμ. 35130/739/2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 

«αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για 

τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, 

παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», (Β’1291). 

ii. της υπ’ αριθμ. Υ144/02-08-2012  απόφασης του Πρωθυπουργού 

«Καθορισμός σχέσεων και αναδιάρθρωση των αρμοδιοτήτων των 

υπαγομένων στον Πρωθυπουργό υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας 

Μέσων Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείες Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας» (Β’ 2255). 

iii. της υπ’ αριθμ. Υ11/2015 (Β΄ 2109) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά», 

iv. της υπ’ αριθμ. 167/27.2.2015 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης» (ΥΟΔΔ’ 

103) 

v. της υπ’ αριθμ. 5719/2015 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας, κ. 

Νικόλαου Παππά  με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με 

εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 

και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσεων, 

Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων), που ανήκουν της Γενικής 

Γραμματείας Ενημέρωσης  και Επικοινωνίας», (Β’546). 
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vi. της υπ’ αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 

υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 

0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 

καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του 

άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», (Β΄ 969),  

vii. της υπ’ αριθμ. 6473/03-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΩΚΥ465ΧΘ0-0ΚΒ) απόφασης 

συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών, ειδών, υλικών, 

υπηρεσιών και μελετών στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.. 

viii. της υπ’ αριθμ. 6472/03-04-2017 (ΑΔΑ: 7ΧΣΙ465ΧΘ0-ΜΒΓ) απόφασης 

συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και 

Προσφυγών στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του 

Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.. 

ix. του υπ’ αριθμ. ΔΕΠ/344/03-04-2017 Εγκριτικού Σημειώματος της 

Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Προβολής περί της διεξαγωγής ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την κάλυψη των 

αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.ψη.Π.Τ.Ε σε εκτυπώσεις εντύπων και άλλων 

ειδών γραφείου, έως το τέλος του οικονομικού έτους 2017. 

x. της υπ’ αριθμ. 7447/19-04-2017 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του 

φορέα 51-110 στον ΚΑΕ 0843, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων 

και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης με τον 

αριθμό  33390. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών 
της Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε. σε εκτυπώσεις εντύπων και άλλων ειδών γραφείου, 
έως το τέλος του οικονομικού έτους 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής.  
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Η συνολική σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών που 
περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας και δύναται να ζητηθούν για 
εκτύπωση καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεν δύναται να υπερβεί 
το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 4412/2016. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

Στο πλαίσιο αυτό, τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής 
ανάρτησης της Προκήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και χρήση κάθε άλλου 
πρόσφορου μέσου δημοσιοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 10 της ΥΑ 
Π1/2390/16.10.2013, θα ακολουθήσει  η ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγηση των 
προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρ.11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013. 

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα διενεργηθεί 
ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
Διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών, ειδών, υλικών υπηρεσιών 
(«Επιτροπή Διαγωνισμού») της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 καθώς και στο άρθρ. 6 της 
ΥΑ/Π1/2390/16.10.2013. 

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτόν προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για έξι (6) μήνες προσμετρούμενες από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Περίληψη της Προκήρυξης θα αποσταλεί για να δημοσιευθεί: 

 σε δύο (2)  ημερήσιες οικονομικές ελληνικές εφημερίδες ευρείας 
κυκλοφορίας, μια (1) φορά. 

 σε μία (1) τοπική ελληνική εφημερίδα, μια (1) φορά  

Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την 

Αναθέτουσα Αρχή (παρ. 5 άρθρο 77 ν. 4270/2014). 
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Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί: 

 στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του 
Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.: www.media.gov.gr. 

 στον ιστοχώρο του προγράμματος Δι@ύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/ggk . 

               ME ENTOΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
                                                         Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
                                                                    
 

                                                           Ελευθέριος Κρέτσος 

Εσωτερική Διανομή 

- Δ/νση Επικοινωνίας και Προβολής 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Προκήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016, ιδίως τα 
άρθρα 36 και 37 και στην  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και στο 
άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Αν η συνεδρίαση της αρμόδια πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί 
δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. βλάβη στο 
ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις 
ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι 
αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την 
ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με 
τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους 
Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε 
περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω 
διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης 
προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της 
προθεσμίας κατάθεσης προσφορών. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών, ειδών, υλικών, 
υπηρεσιών και μελετών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του 
Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε., στο εξής «Επιτροπή Διαγωνισμού» και την αρμόδια επιτροπή 
ενστάσεων και προσφυγών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε., στο εξής «Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών», στην περίπτωση 
υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών. Οι ως άνω επιτροπές γνωμοδοτούν προς τον 
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Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ο οποίος λαμβάνει τις σχετικές με 
το διαγωνισμό αποφάσεις, ως αρμόδιος για τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών.  

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης 
διαφόρων εντύπων και ειδών γραφείου (π.χ. ενημερωτικά φυλλάδια και έντυπα, 
προσκλήσεις, αφίσες, φάκελοι, μπλοκ αλλά και μολύβια κ.λ.π) για την κάλυψη των 
αυξημένων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, λόγω της φύσης του έργου και των 
αρμοδιοτήτων της, για έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2017. 

Τα είδη και οι ποσότητες των προς εκτύπωση εντύπων και ειδών γραφείου 
καθορίζονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 3  

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Κριτήριο κατακύρωσης για την τελική επιλογή του υποψηφίου αναδόχου θα είναι 
αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για το σύνολο του αντικειμένου της 
συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
 
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών, µπορούν 
να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:  

α) Κράτος - µέλος της Ένωσης,  

β) Κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ)  

γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997.  

δ) Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων,  
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   Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει 
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση και εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής 
µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  

   Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα 
µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  

Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση και τα ποσοστά συμμετοχής της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται 
έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και των Φορέων, αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας Προκήρυξης. 
Συγκεκριμένα, για τις Ενώσεις /Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Στην προσφορά γνωστοποιείται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε 
μέλους και το ειδικό μέρος των υπηρεσιών με το οποίο θα ασχοληθεί. 

• Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης 
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε.. 

• Η ένωση εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά από κάθε συμμετέχοντα στην ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Σε περίπτωση κατακύρωσης η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

• Σε περίπτωση που -εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας 
βίας- μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 
κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών ή κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης οφείλουν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η 
αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε κάθε 
περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών. Αντικατάσταση που διενεργείται χωρίς την 
παραπάνω προϋπόθεση συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος από την 

17PROC006285744 2017-06-06

ΑΔΑ: Ψ78Η465ΧΘ0-ΧΔΥ



11 
 
 

συνέχεια του διαγωνισμού ή την έκπτωσή του σε περίπτωση που του έχουν 
ανατεθεί οι υπηρεσίες.  

• Τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τη 
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης στην περίπτωση 
που τους ανατεθεί η εν λόγω παροχή υπηρεσιών. Σε περίπτωση ενώσεων, η 
ικανότητά τους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών αξιολογείται 
αθροιστικά και όχι ποσοστιαία. 

 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε 
περισσότερες από μία προσφορές.  

 

  Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ-∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την 
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:  

   Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή 
τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους 
όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής:   

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων.  

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.   

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται 
την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 
Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 
αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.   

17PROC006285744 2017-06-06

ΑΔΑ: Ψ78Η465ΧΘ0-ΧΔΥ



12 
 
 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:   

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική.   

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 της Υ.Α. 
Π1/2390/2013.   

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.   

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το 
αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν 
να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από 
τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) 
ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 
που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία 
για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 
προθεσμιών.  

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016): 

1. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή 
στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλή ματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης (EE C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
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εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α' 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.  Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν 
αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

3.  Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

4.  Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 
4412/2016. 

5.  Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. 

6.  Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

7.  Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα 
που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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8.  Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν 
παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

9.  Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν 
παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

10.  Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς 
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 
4412/2016. 

11. Έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα: 

 του περιβαλλοντικού Δικαίου. 

 του κοινωνικού Δικαίου. 

 του εργατικού Δικαίου. 
12. Έχει δεχθεί στα πλαίσια προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, 
πρόωρη καταγγελία σύμβασης, αποζημίωσης ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

 

Επίσης αποκλείονται όσοι υποψήφιοι: 

1. δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 
2.  δεν πληρούν τις  προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας και τα 

Δικαιολογητικά  Συμμετοχής.  

 

Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ 
αυτού και μόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο 
διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων 
διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό 
τους. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και 
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει 
τη σχετική διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή 
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αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 
υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 
Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι 
δεσμευτικά για τους υποψηφίους. 
Όλοι οι  όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή 
ακυρότητας της προσφοράς των Υποψηφίων, τυχόν δε παραβίασή 
τους από τους  Υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων 
ή όρων κατά την υποβολή της προσφοράς, οδηγεί σε αποκλεισμό 
τους από το Διαγωνισμό.  
 
Προσφορές για μέρος του αντικειμένου της παρούσας, δεν γίνονται 
δεκτές.  
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, επιφυλάσσεται , εφόσον το κρίνει 
απαραίτητο, να κάνει ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, 
που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι :  
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις  υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις  της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής  νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης , το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι  οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν.  4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις  
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους   
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη 
τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,  αλλά και κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
τέτοιες.  

 
Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση της υπηρεσίας 
της παρούσας Προκήρυξης,  προτίθεται να χρησιμοποιήσει  
υπεργολάβους,  πρέπει να αναφέρει στην Προσφορά του το τμήμα 
της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
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υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει.  
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με  
την Αναθέτουσα Αρχή.  
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις  πράξεις και παραλείψεις των 
υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως 
ακριβώς και για τις  πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.  
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να 
χρησιμοποιήσει και  άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος 
υπεργολάβος ανταποκρίνεται  στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που 
ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει 
προηγουμένως  την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα 
του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί  
με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο 
πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύμβασης.  
Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η  
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται , χωρίς προηγούμενη όχληση, να 
επιβάλει αυτοδικαίως τις  κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται  να ζητήσει από τον Ανάδοχο την 
αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου 
εμπλεκομένου στην εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, όταν, κατά 
την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του αντικειμένου της σύμβασης, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση 
της Αναθέτουσας Αρχής , σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα 
συμφωνηθεί από κοινού ότι  απαιτείται για την εξεύρεση 
αντικαταστάτη.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει αιτιολογημένα από τον 
Ανάδοχο την αντικατάσταση Υπεργολάβου για τους λόγους που θα 
κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη 
διαγωνιστική διαδικασία,  αν περιέλθει σε γνώση των 
συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του 
κατάσταση.  
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας  σε τρίτους,  τμήμα(τα) της σύμβασης το 
(α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
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υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι  
πληροφορίες που απαιτούνται  σύμφωνα με τις  ενότητες Α και Β του 
Μέρους I I I  του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Επίσης, 
εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες  του(ς) θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν και οι  πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την 
ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας , ομοίως για καθένα από τους  υπεργολάβους. Σε κάθε 
περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας 
του παρόντος διαγωνισμού, φέρει  αποκλειστικά ο Ανάδοχος.  
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που προτίθεται να αναλάβει τμήμα της 
Σύμβασης υπεργολαβικά,  δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει , είτε  ως 
υπεργολάβος είτε ως  Υποψήφιος,  σε  περισσότερες της μίας 
προσφορές, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των προσφορών 
στις οποίες συμμετέχει.   

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Προκήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 και στην ΥΑ 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 

 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος)  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα.  

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο  
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

17PROC006285744 2017-06-06

ΑΔΑ: Ψ78Η465ΧΘ0-ΧΔΥ



19 
 
 

(α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» 

 

1. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά» οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, 
υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την Προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και την Υ.Α. 
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) τα ακόλουθα κατά περίπτωση 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (τα οποία περιγράφονται στην στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

 

1. Εγγύηση συμμετοχής σε ευρώ (€), υπέρ του συμμετέχοντος, σε ποσοστό 2% 
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς  το Φ.Π.Α., για το σύνολο της 
παρεχόμενης υπηρεσίας στο πλαίσιο διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, 
ήτοι στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€). 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά 
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, 
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά 
ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔi) του άρθρου 79 του 
Ν. 4412/2016, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας. Οι 
οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το ΤΕΥΔ, το οποίο έχει αναρτηθεί και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, το υπογράφουν ψηφιακά και το 
υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν τα εξής πεδία του ΤΕΥΔ:  
Από το Μέρος II: 

Το πεδίο Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
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Το πεδίο Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του 
οικονομικού φορέα 
Το πεδίο Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 
Φορέων και  
Το πεδίο Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των 
οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
Από το Μέρος III: 
Το πεδίο Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Το πεδίο Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και 
Το πεδίο Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Από το Μέρος IV: 
Το πεδίο α και Α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής και 
Καταλληλότητα 
Από το πεδίο Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τις παρ. 1α 
και 6, όπου θα δηλώνεται ότι κατά το τελευταίο έτος, έχει ετήσιο τζίρο, που 
υπερβαίνει τις εκατό (100.000€) χιλιάδες ευρώ 
Από το πεδίο Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, την παρ. 1β, σε 
συνδυασμό με τα όσα απαιτούνται από την παρ. 4 του παρόντος άρθρου της 
παρούσας. 
Το Μέρος VI: Τελικές Δηλώσεις 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

3. Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986  στην οποία ο 
Υποψήφιος θα δηλώνει: 

- Ότι η προσφορά συντάχτηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και καλύπτει το σύνολο της 
προκηρυσσόμενης υπηρεσίας. 

       - Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης 

      - Ότι θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς 
του παρόντος Διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων 
Προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Προκήρυξη, και αποτελούν κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή 
επιχειρηματικό απόρρητο. 

       - ότι ο Υποψήφιος, εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος, θα υλοποιήσει την Υπηρεσία  
που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τις τεχνικές 
απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης και ότι δεσμεύεται, επί ποινή 
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αποκλεισμού, να παραδίδει την όποια παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής στα 
είδη και στις ποσότητες που αυτή επιθυμεί εντός 24 ωρών από την έγγραφη 
ειδοποίησή του ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των θερινών μηνών, εκτός 
βέβαια αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Απόδειξη ότι διαθέτει τουλάχιστον ετήσια εμπειρία στο αντικείμενο του 
παρόντος έργου, ήτοι σε παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων. 

Η εμπειρία αυτή μπορεί να αποδειχθεί με α) κατάλογο έργων, του τελευταίου 
έτους, με τις  παρακάτω πληροφορίες ανά έργο:   

-  τα στοιχεία του πελάτη,  

- όνομα και τηλέφωνο προσώπου επικοινωνίας,   

- συμβατικό χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών 

- το συμβατικό κόστος της παροχής υπηρεσιών  

- συνοπτική περιγραφή της συνεισφοράς στο έργο 

ΚΑΙ 

β) βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας 
Αρχής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από τη Δημόσια 
Αρχή ή Δήλωση Πελάτη-Ιδιώτη όπως εκπροσωπείται από το Νόμιμο 
Εκπρόσωπό του.  

Σε περίπτωση που, ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τη δυνατότητα 
προσκόμισης των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων του εδ.  β της παρ. 
4 του παρόντος άρθρου σχετικά με την εμπειρία, τότε υποχρεούται να 
προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), 
όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει εκπληρώσει καλώς όλες τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις κατά το τελευταίο έτος με εργασίες εκτυπώσεων που 
ανέλαβε από Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς. 

5. Δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση ή απόσπασμα ισολογισμού του τελευταίου 
έτους λειτουργίας του υποψηφίου, ως αποδεικτικό στοιχείο της 
χρηματοοικονομικής ικανότητας του κάθε ενδιαφερόμενου.  

 
Στην εν λόγω κατάσταση θα πρέπει να διαφαίνεται ότι, κατά το τελευταίο έτος, έχει 
ετήσιο τζίρο, που να υπερβαίνει τις εκατό (100.000€) χιλιάδες ευρώ. 
 
Σε περίπτωση υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης 
οικονομικών καταστάσεων, αρκεί η συμπλήρωση των παρ. 1α και 6 του πεδίου Β 
του Μέρους IV του ΤΕΥΔ ή/και η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου σχετικού 
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αποδεικτικού εγγράφου (βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της 
επιχείρησης).   

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα 
αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν 
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς 
και τα έγγραφα που φέρουν την σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (καθώς και όλων των δικαιολογητικών 
που αποτελούν το περιεχόμενο του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά») θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας 
Αρχής με διαβιβαστικό, στο οποίο  θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 
έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετημένα  μέσα  σε καλά 
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με 
κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «Προσφορά».  
β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισμό (Γενική 
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε., Δ/νση 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών).  
γ)  Ο τίτλος της σύμβασης.  
δ)  Η καταληκτική ημερομηνία. 
ε)  Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.    
στ) η ένδειξη «Να ανοιχθεί μόνο από την Πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης 
των Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών 
Ειδών, Υλικών, Υπηρεσιών και Μελετών της Γ.Γ.Ε.Ε.» 
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Στον ίδιο (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός του (υπο) φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία: 

- Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την Προσφορά του και απαντάνε στο σύνολο των 
απαιτήσεων που τίθενται στο άρθρο 19 και στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας 
Προκήρυξης.  

- Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την πληρότητα και αξιοπιστία των 
παρεχόμενων από τον υποψήφιο εκτυπωτικών υπηρεσιών του παρόντος 
διαγωνισμού. 

 

Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών, στην Προσφορά πρέπει 
να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου της 
υπηρεσίας που θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης, το ποσοστό επί του 
συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό, όχι απόλυτη 
τιμή), να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την 
υλοποίηση της υπηρεσίας. 

Υποβάλλοντας την Τεχνική του Προσφορά εντός του (υπο) φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά», ο Υποψήφιος Ανάδοχος δύναται 
να συμπεριλάβει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την 
Προσφορά του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα 
Προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή .pdf.  

Το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς και οι Τεχνικές Προδιαγραφές της 
παρεχόμενης υπηρεσίας αναγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 19  της παρούσας. Τα 
κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών 
περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας. 

 

Μαζί με την  τεχνική του  προσφορά, ο προσφέρων  υποβάλλει ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζει (μόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία 
που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή)  κατά περίπτωση  εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Επίσης, εντός της ανωτέρω ταχθείσας προθεσμίας ο προσφέρων οφείλει να 
προσκομίσει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και ένα δείγμα εκτύπωσης για κάθε 
μία εκ των κάτωθι δέκα τριών κατηγοριών είδους: 

- ενός 8σελιδου εντύπου διαστάσεων 191Χ278mm με καρφίτσα, χαρτί 200γρ, 
τετραχρωμία, μακέτες 

- ενός Folder A4, χαρτί Velvet 350γρ, καλούπι, εκτύπωση 2 οψεις τετραχρωμία, 
πλαστικοποίηση 2 όψης ματ (παραδίδεται κλειστό), μακέτες 

- ενός Δίπτυχου Α5 κλειστό (Α4 ανοιχτό), δύο όψεις, τετραχρωμία, πλαστικοποίηση 
2 όψεις, πίκμανση,μακέτες 

- ενός Δίπτυχου Α4 κλειστό (Α3 ανοιχτό), δύο όψεις, τετραχρωμία, χαρτί 200γρ 2 
όψεις, πίκμανση,μακέτες 

- ενός Μονόφυλλου Α4, δύο όψεις, τετραχρωμία, χαρτί 300γρ velvet,μακέτες 

- μίας Pvc card τύπου πιστωτική, διάσταση 85.6mm X 54mm, πάχος 0.76mm, με 
εκτύπωση 2 όψεων και μεταβλητά δεδομένα,μακέτα 

- ενός Στυλό με εκτύπωση τετράχρωμη,μακέτα 

- ενός μολυβιού με γόμα με τετράχρωμη εκτύπωση, μακέτα  

- ενός USB 8 GB, με τετράχρωμη εκτύπωση,μακέτα 

- ενός USB 8 GB, τύπου Business Card διάσταση 85*55*1 mm με διαφανή πλαστική 
θήκη 104*73*10mm εκτύπωση τετράχρωμη 2 όψεις,μακέτα 
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- ενός Roll Up 85X200 εκ με μηχανισμό, τσάντα μεταφοράς και εκτύπωση,μακέτα 

- ενός KAPA MOUNT διάσταση 50Χ70 πάχους 1cm με εκτύπωση μια όψη, ψηφιακή 
εκτύπωση,μακέτα και 

- μίας τσάντας από καραβόπανο, υλικό χοντρό και ανθεκτικό με 100% βαμβάκι, 
οικολογική, σε φυσικό χρώμα, διαστάσεων 38Χ40 εκ, εκτύπωση: τρεις μακέτες 
μονής όψης 

της επιλογής του, αυξημένων προδιαγραφών και άριστης ποιότητας, βάσει του 
οποίου θα πραγματοποιούνται και οι εκτυπώσεις των εντύπων και των ειδών 
γραφείου που θα παραγγέλνει κάθε φορά η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

(β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον 
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η Οικονομική Προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, ο Υποψήφιος Ανάδοχος επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς 
στο ΕΣΗΔΗΣ, οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος 
(χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) 
προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα και εμφανίζονται στην εκτύπωση.  

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, η αναγραφή της τιμής σε 
ΕΥΡΩ στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος 
θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 
ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  
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Για το περιεχόμενο της Οικονομικής Προσοφοράς ισχύουν τα όσα αναλυτικά 
περιγράφονται στο  άρθρο 11 της παρούσης. 

Οι τελικές τιμές της Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους 
διαγωνιζόμενους, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της παρούσας και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού 
της παρούσας. 

Τεκμαίρεται ότι, για τον προσδιορισμό της Οικονομικής Προσφοράς, οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις 
αμοιβές του προσωπικού και των συνεργατών του Αναδόχου, που θα 
απασχοληθούν, και κάθε μορφής έξοδα, που θα απαιτηθούν, για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της παρούσας, καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, εισφορές, 
τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, με τα οποία τυχόν 
βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου θα παραμείνει 
σταθερή και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης από τον υποψήφιο πεδίου τιμών της Οικονομικής 
Προσφοράς του, θεωρείται ότι η προμήθεια ή η υπηρεσία του εν λόγω πεδίου 
παρέχεται δωρεάν. 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να συμπληρώσει τον πίνακα του 
Παραρτήματος Α΄ της παρούσας προκήρυξης. 
Επισημαίνεται ότι : 

 Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το 
σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών 
και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά 
ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων 
που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, 
εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή 
τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 
(ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία 
διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία 
δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, 
σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή 
φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν 
αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν 
τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια 
περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, 
ανακαλείται αμέσως. 

 Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, 
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
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Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
σύστημα. 

 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα 
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ 
Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

 Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία 
αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί 
κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

  Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη 
μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την 
καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και 
οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες 
έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, 
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 
προσφορών. 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, προσμετρούμενες από 
την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 
απορρίπτεται. 
Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, η 
Προσφορά κηρύσσεται στο σύνολό της ως απαράδεκτη και ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση. 

Η Ισχύς των Προσφορών μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, κατά ανώτερο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την Προκήρυξη, ήτοι έξι (6) μήνες, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 97 του ν. 4412/2016. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρονικού ορίου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά 
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ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να επιλέξουν είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 
του ανωτέρω, ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Η 
διαδικασία του διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή συνεχίζεται με όσους 
από τους Υποψηφίους Αναδόχους παρέτειναν την προσφορά τους. 

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 
απαράβατους όρους της Προκήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των 
προσφορών. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την 
λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται. 

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν 
αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το 
αρμόδιο όργανο. 

   Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την 
αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα 
προκήρυξη και να φέρει την υπογραφή του Υποψηφίου ή του εκπρόσωπού 
του ή του αντίκλητου για την κατάθεση της Προσφοράς. 

 Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια διαγωνιστική διαδικασία 
περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση προμηθευτών, ούτε να 
συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που 
συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 
προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι 
προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για 
λογαριασμό του. 

 

(γ) Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική 
τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται  
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στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι 
ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 03η -07-2017 και ώρα 
12:00 μ.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

 

 Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των  λοιπών στοιχείων αυτών και 
συγκεκριμένα του (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά». 

 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  

 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών 
που προσφέρθηκαν. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
Σύστημα οργάνων της (Επιτροπή Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών 
της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα:  

 

- Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του Συστήματος, 
προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 
υποφακέλων των Προσφορών. 

- Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς, η 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στα παρακάτω: 

• Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες 
προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής. 

• Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί στο προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 

• Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης 
Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο :   

 

Λi = 0,80 * (Βi / Βmax) + 0,20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  
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Η πλέον συμφέρουσα  προσφορά είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.  

Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον υποψήφιο που έχει κάνει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

- Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και 
τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, τα οποία κοινοποιεί στη Δ/νση 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής-Τμήμα 
Προμηθειών. 

- Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση επί της αξιολόγησης των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών. 

- Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την 
απόρριψη της Προσφοράς τους. 

 

Α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Η Βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα 
“Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον κατωτέρω πίνακα 
κριτηρίων. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 
100 βαθμούς και έως τους 120 βαθμούς. 

2. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται ακριβώς όλες οι τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις, αυξάνεται δε έως 
120 για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές-
απαιτήσεις.  

3. Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

 

Β) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων θα γίνει με 
βάση τα κριτήρια του πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και τους αντίστοιχους 
συντελεστές βαρύτητας ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

17PROC006285744 2017-06-06

ΑΔΑ: Ψ78Η465ΧΘ0-ΧΔΥ



32 
 
 

α/α Κριτήρια αξιολόγησης 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

1 Κατανόηση του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού 10% 

2 
Έλεγχος ποιότητας των προς εκτύπωση εντύπων και ειδών 
γραφείου, βάσει του προσκομισθέντος δείγματος εκάστης 
κατηγορίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. 

60% 

3 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των 
εκάστοτε υπηρεσιών εκτύπωσης, στη συχνότητα των 
παραγγελιών που ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας, 
καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων και των θερινών μηνών. 

30% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή, δυνάμει των 
διατάξεων των άρθρων 103 και 104 του ν. 4412/2016, ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να υποβάλλει µέσω του 
συστήµατος, σε µορφή αρχείου. Pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

I. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση 
για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.   
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν της αναφερόμενες 
σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Το απόσπασμα ποινικού µητρώου σε περίπτωση νομικών προσώπων αφορά: 
α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., β) τους 
διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε., δ) 
τους νόμιμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
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II. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή αναστολής επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή 
οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από εθνικές 
διατάξεις νόµου.   

III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και 
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά 
όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη).   

Σηµείωση: Αν το κράτος – µέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού.   

IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή της επαγγελµατικής 
οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό 
και το ειδικό επάγγελµα τους. Για τους Συνεταιρισµούς, απαιτείται 
βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

V. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσωρινός ανάδοχος συμμετέχει με 
αντιπρόσωπό του, προσκομίζοντας τα μεν φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση, 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, τα δε νομικά πρόσωπα αντίγραφο 
πρακτικού ή απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου του νομικού 
προσώπου και στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, σχετικό 
συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

VI. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του προσωρινού αναδόχου, όπως το Φ.Ε.Κ. 
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), ευκρινή φωτοαντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
προσωρινού αναδόχου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και 
Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος 
και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα 
να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα 
της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νομικού προσώπου. 
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Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω 
δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.   

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται 
η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (Α’ 188).   

Τα δικαιολογητικά (μόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή 
(κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-
14)) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής με διαβιβαστικό, στο οποίο  θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι 
τοποθετημένα  μέσα  σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 
(εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
α) Η Περιγραφή  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισμό (Γενική 
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε., Δ/νση Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών).  
γ)  Ο τίτλος της σύμβασης.  
δ)  Η καταληκτική ημερομηνία. 
ε)  Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.   
στ) η ένδειξη «Να ανοιχθεί μόνο από την Πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών Ειδών, Υλικών, 
Υπηρεσιών και Μελετών της Γ.Γ.Ε.Ε.» 
 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατά 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.   
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω 
έγγραφα και δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι 
τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται έκπτωτος και 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. Η 
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κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο υποψήφιο που υπέβαλε τη 
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 
υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση 
γίνεται στον επόµενο υποψήφιο και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους 
προµηθευτές δεν υποβάλλει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.   
Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στη Δ/νση Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών της Γ.Γ.Ε.Ε. για τη λήψη απόφασης είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της σύµβασης.  
Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  
 
Η  ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται ύστερα από 
σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση, μέσω του Συστήματος, των συμμετεχόντων που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 
αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 
της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (όπως στο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος 
Γ) 
α)  Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 2%, επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
(προϋπολογισθείσας δαπάνης) εκτός ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) του 
συνόλου της παρεχόμενης υπηρεσίας.  

β)   Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την προσκομίσει σε 
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έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή. 

γ)  Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, 
εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 

δ)  Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα 
μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη. 

ε) Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την κατάθεση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης  

στ) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

    αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

   ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 
έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 

  γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του V. 4129/2013 (Α` 52). 

 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (όπως στο Υπόδειγμα 2 του 
Παραρτήματος Γ΄) 
α)  Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και 

αφού του ανακοινωθεί η κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για 
υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της αξίας της 
σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016)   

β)  Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 

3. Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 

 
α)  Την ημερομηνία έκδοσης. 

β)  Τον εκδότη. 
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γ)  Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας). 

δ)  Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε)  Το ποσό που καλύπτει. 

στ)  Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του μεταφορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται. 

ζ)  Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού (για εγγύηση συμμετοχής) 
ή τον αριθμό ή/και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (για εγγύηση καλής 
εκτέλεσης)  

η)  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

θ)  Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που έχει 
συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους του εκδότη, αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 

ι)  Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

ια)  Την ημερομηνία λήξης της ισχύος των εγγυήσεων όπως: 

i. Για την εγγύηση συμμετοχής ο χρόνος ισχύος αυτής πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα της λήξης ισχύος της προσφοράς. 

ii. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του συμβατικού χρόνου παράδοσης της 
υπηρεσίας στο σύνολό της. 

iii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισμό. 

 Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνεται πριν από την ημερομηνία λήξης της 
εγγύησης. 

4. Στην περίπτωση ένωσης, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

5. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
6. Εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη Μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που 
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κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΝΟΜΙΣΜΑ 
1.   Η οικονομική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας) 

υποβάλλεται και αυτή ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf, αφού πρώτα 
υπογραφεί ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωμα για αυτό.  

2. Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται, σε αντιστοιχία με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 6, σε ευρώ. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται ηλεκτρονικά σε δύο 
δεκαδικά ψηφία. Στις τιμές που θα δηλωθούν ηλεκτρονικά από τον Υποψήφιο 
Ανάδοχο θα έχουν συμπεριληφθεί οι τυχόν υπέρ Δημοσίου και  τρίτων 
κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση (έξοδα Τραπεζών, δασμοί, φόροι, 
αναπροσαρμογή τιμών, κ.λ.π.) εκτός από το Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του 
αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού. 

3. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς: α) η τιμή μονάδας 
χωρίς Φ.Π.Α. και β) δια του ηλεκτρονικού συστήματος,  με Φ.Π.Α. για κάθε 
κατηγορία εκτύπωσης, ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός του 
ακριβούς συνολικού κόστους. 

4. Το ποσοστό επιβάρυνσης με Φ.Π.Α. δηλώνεται ηλεκτρονικά από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Για την προκηρυσσόμενη υπηρεσία εκτυπώσεων, το τρέχον 
ποσοστό Φ.Π.Α. ισούται με 24%. 

5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα 
εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το 
ν.4412/2016, άρθρα 88 και 89 (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές). Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού θα ζητεί γραπτώς διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς 
τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν 
ιδίως: 

 α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

 β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών, 

 γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται 
από τον προσφέροντα, 
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 δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4412/2016, 

 ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 του ν. 4412/2016, 

 στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 89 του ν. 4412/2016. 

6. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7. Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 
της Προσφοράς.  

8. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε 
Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 Ν. 4412/2016 να 
αποφασίσει  
α) κατακύρωση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
β) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή προσφυγή στη 
διαπραγµάτευση των άρθρων 29 και 32 του Ν. 4412/2016 εφόσον πληρούνται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις αυτών.  
γ) Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  
δ) Ακύρωση µερικώς της διαδικασίας ή αναµόρφωση του αποτελέσµατός της ή 
επανάληψή της, σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή η επανάληψη 
λαµβάνει χώρα από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 106 του Ν. 
4412/2016. 
 
Επισημαίνεται επίσης ότι, η προσφορά απορρίπτεται στις κάτωθι, αναφερόμενες 
ενδεικτικά, περιπτώσεις, εάν: 

 Περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος και δε δίνει τιμή σε 
ευρώ. 

 Θέτει όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής. 
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 Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή 
ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις.  

 Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που 
κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή τμηματικές προσφορές. 

 Αφορά σε μέρος και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

 Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 
σχετικά άρθρα της παρούσας. 

 Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται 
από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

 Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής 
διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη (τριάντα (30) ημέρες από την 
ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς του Υποψηφίου, ήτοι 
210 ημέρες ισχύς της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής) και δεν καλύπτει το 
σύνολο της προσφερόμενης λύσης. 

 Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

 Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του 
αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού. 

 Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας, θα κοινοποιηθεί μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει. Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, 
η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί, έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

2. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
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β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 
με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 και  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 
4412/2016, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.. 

4.  Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του ν. 4412/2016. 
6. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης και της πρόσκλησης για υπογραφή 

της σύμβασης, υπογράφεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου η 
σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη (Παράρτημα Δ΄). Η 
Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του 
αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στο διαγωνισμό και η οποία προσφορά 
έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί 
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 
συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.  

7. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 
εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται 
ρητώς από τη Σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - 
αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ο 
φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του Αναδόχου, η 
Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης 
συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

8. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν προς τούτο και 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 
προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 
εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης και απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία συναινεί 
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στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον. 

9. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) Έχει ολοκληρωθεί το έργο του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού ή λόγω 
λήξης του χρόνου ισχύος της σύμβασης.  
β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
Η εκτέλεση της Σύμβασης (παρακολούθηση, συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής, 
παραλαβή, πληρωμή, επιβολή κυρώσεων ποινικών ρητρών κ.λ.π.) θα εξασφαλίζεται 
από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε., μέσω 
των αρμοδίων Επιτροπών και Διευθύνσεών της.  

10. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από 
τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 

11. Η σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της με τον 
Ανάδοχο και θα διαρκέσει έως το τέλος του οικονομικού έτους 2017. Θα 
περιλαμβάνει την τμηματική παραλαβή από τον ανάδοχο των ζητουμένων κάθε 
φορά προς εκτύπωση εντύπων και ειδών γραφείου, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε 
φορά της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα κατωτέρω κεφάλαια 
και στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η υποχρέωση 
της Γ.Γ.Ε.Ε. στην έγκυρη πληροφόρηση και διαρκή ενημέρωση της διεθνούς κοινής 
γνώμης για μείζονα θέματα, που αφορούν στην Ελλάδα, καθώς και στη διοργάνωση 
πολλαπλών δράσεων εξωστρέφειας (εκδηλώσεις στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, 
ενημερωτικές ημερίδες, fam tips, συνεντεύξεις Τύπου κ.λ.π).  

12. Σε περίπτωση που η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παροχή 
υπηρεσιών εκτύπωσης εντύπων και ειδών γραφείου δεν επαρκέσει για την κάλυψη 
των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής για έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, 
λόγω εκτάκτων ή μη προβλέψιμων γεγονότων, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
αναθέσει στον Ανάδοχο της αρχικής Σύμβασης νέες παρόμοιες με τις 
περιγραφόμενες στην παρούσα υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της οικείας νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
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πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη 
συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού 
εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή 
σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν 
γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή 
pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. Ειδικά για συμβάσεις εκτιμώμενης 
αξίας άνω των 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, το ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 
δεν υπερβαίνει τα 600,00€ (άρθρο 46 του ν. 4447/2016). 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
ένστασης μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 
συντελούνται μετά την 26η Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV 
(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 (άρθρο 47, Ν. 4472/17, ΦΕΚ 74/Α’). 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της 
ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα 
ή η παράλειψη. 
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ΑΡΘΡΟ 16 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Οι παραδόσεις των προς εκτύπωση ειδών θα είναι τμηματικές, ανάλογα με την 
εκάστοτε παραγελλία της Αναθέτουσας Αρχής και η πληρωμή τους θα είναι 
τμηματική. Η τμηματική παραγγελία και παράδοση των προς εκτύπωση εντύπων 
ή/και ειδών γραφείου θα είναι ανάλογη με τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε..  

Δε θα υπάρχει κανένας περιορισμός στην συχνότητα των τμηματικών παραδόσεων 
που θα ζητούνται από την Γ.Γ.Ε.Ε., σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται στο 
Παράρτημα Α΄ της παρούσας. 

Το είδος και η εκάστοτε ζητούμενη ποσότητα των προς εκτύπωση εντύπων ή/και 
ειδών γραφείου θα καθορίζεται κάθε φορά από το αρμόδιο Όργανο της Γ.Γ.Ε.Ε. και 
ο ανάδοχος θα ενημερώνεται είτε με τηλεομοιοτυπία είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

Η παράδοση των ζητουμένων κάθε φορά εκτυπώσεων θα πρέπει να γίνεται το 
αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, εφόσον αυτό ζητηθεί, από την 
παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και πάντα στην έδρα της Γ.Γ.Ε.Ε., Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου 
Πάντου Τ.Κ. 10163 Καλλιθέα, με εξαίρεση των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, βάσει 
των όσων ορίζονται στο άρθρο 20 της παρούσας.  

Η πληρωμή του Aναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά την προσκόμιση 
των σχετικών τιμολογίων και τηρουμένων των προβλεπομένων προθεσμιών, την 
προσκόμιση όλων των απαραίτητων θεωρημένων δικαιολογητικών και των νομίμων 
παραστατικών, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των ζητουμένων κάθε φορά 
εκτυπώσεων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, με την 
έκδοση κάθε φορά τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του 
Αναδόχου και σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μας, 
έχοντας υπόψη κατ’ αρχήν την, με αριθμό πρωτοκόλλου 7447/19-04-2017 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης του φορέα 51-110 στον ΚΑΕ 0843, η οποία καταχωρήθηκε 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών του Τμήματος Οικονομικής 
Διαχείρισης με τον αριθμό 33390. 

Ο Aνάδοχος, σε κάθε πληρωμή, επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η 
οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 
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Επιπλέον, επί της αξίας κάθε πληρωμής του Αναδόχου προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης επιβάλλεται κράτηση 
0,06 % προς ενίσχυση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει 
των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204), όπως 
τροποποιήθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (Α΄147). 

Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η 
διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό 
κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. 

Τέλος, επί της αξίας κάθε πληρωμής του Αναδόχου προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης επιβάλλεται κράτηση 0,06 % 
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία υπόκειται σε τέλος 
χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρ. 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, όπως ισχύει).  

Το ποσό της ανωτέρω κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την 
πληρωμή του Αναδόχου στο όνομα της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
και για λογαριασμό της και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η 
διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ΄αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 
969/22.03.2017) 

Ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί και με οποιαδήποτε άλλη κράτηση τυχόν 
θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σχετικής σύμβασης. 

 

Το σύνολο των τμηματικών πληρωμών του Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβεί την 
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη που έχει προβλεφθεί για την παροχή 
υπηρεσιών εκτύπωσης καθώς και την οικονομική προσφορά του που θα υποβληθεί 
στο πλαίσιο της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Ωστόσο, σε περίπτωση που η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παροχή 
των ως άνω υπηρεσιών, δεν επαρκέσει για την κάλυψη των αναγκών της 
Αναθέτουσας Αρχής για έως το τέλος του οικονομικού έτους 2017, λόγω εκτάκτων ή 
μη προβλέψιμων γεγονότων, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει στον 
Ανάδοχο της αρχικής Σύμβασης νέες παρόμοιες με τις περιγραφόμενες στην 
παρούσα υπηρεσίες εκτυπώσεων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της οικείας νομοθεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 17 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγέλλει μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής 
της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, πoυ θα απαιτούσε νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελoύσε σε μια από 
τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
της σύναψης σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η 
οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

2. Η αναθέτουσα αρχή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
καταγγέλλει υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής 
της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 τoυ άρθρoυ 68 τoυ ν. 
3863/2010 (Α` 115). 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο 
της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες 
από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ 
αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, 
εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι 
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής να απόσχει από 
την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που 
πηγάζει από τη Σύμβαση. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους της υπηρεσίας καθώς και κάθε 
οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 
σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ 
τους υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 
αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της 
Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που 
δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για 
τον προοριζόμενο σκοπό. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε 
στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου: 

 α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 

 β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε 
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, 

 γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) 
αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

 

 2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ` της παραγράφου 1, η αναθέτουσα 
αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών 
στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη 
της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 
ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της 
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μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η 
έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

 

 3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

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

 β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

 4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

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

 

 β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 
από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του 
ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

 

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

Επιπρόσθετα, αν οι εκάστοτε ζητούμενες από τον ανάδοχο υπηρεσίες 
παρασχεθούν, από υπαιτιότητά του, μετά την λήξη του χρόνου που έχει τεθεί για 
τις τμηματικές παραδόσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16 της 
παρούσης και εφόσον η προθεσμία αυτή ορίζεται ρητά και στην εκάστοτε 
ηλεκτρονική ή έγγραφη παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

17PROC006285744 2017-06-06

ΑΔΑ: Ψ78Η465ΧΘ0-ΧΔΥ



49 
 
 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως ποσοστό 2,5% επί της εκάστοτε καθαρής 
αξίας της παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής, για τις παραδόσεις πάσης 
φύσεως εκτυπώσεων εντύπων ή άλλων ειδών γραφείου, στις ελάχιστες 
ποσότητες που ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι βασικές προϋποθέσεις  που πρέπει να πληροί ο ανάδοχος είναι οι εξής: 

1. Να είναι σε θέση να παραδώσει την όποια παραγγελία της Αναθέτουσας 
Αρχής στα είδη και στις ποσότητες που αυτή επιθυμεί εντός 24 ωρών από 
την έγγραφη ειδοποίησή του ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθ’ όλη 
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των θεριών 
μηνών, εκτός βέβαια αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται στο άρθρο 20 της παρούσας. 

2. Το είδος προς εκτύπωση και η αντίστοιχη ποσότητα των προς εκτύπωση 
εντύπων ή/και ειδών γραφείου στις συχνότητες του Παραρτήματος Α΄ της 
παρούσας, θα καθορίζονται κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Οι πάσης φύσεως εκτυπώσεις θα πρέπει να είναι υψηλής/άριστης 
ποιότητας, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε φορά της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Ο ανάδοχος οφείλει να καλύπτει και τη γραφιστική επεξεργασία του υλικού 
(κειμένων, φωτογραφιών, γραφημάτων, εικαστικών, κ.λ.π) που θα του 
αποστέλει προς εκτύπωση κάθε φορά η Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να 
εξασφαλίζεται η αρτιότητα και η βέλτιστη ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

5. Όλα τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄της παρούσας θα πρέπει 
να προσφέρονται για  εκτύπωση από τον Ανάδοχο.  

6. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που 
λαμβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εμπιστευτική και να μην τη 
χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του 
και αυτό μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για την εκτέλεση του Έργου), χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η 
ανωτέρω υποχρέωση δεν αφορά σε πληροφορίες που αποτελούν κοινό 
κτήμα, όχι όμως σαν αποτέλεσμα παράβασης της παρούσας παραγράφου. Η 
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επιβαλλόμενη με την παρούσα παράγραφο υποχρέωση εχεμύθειας θα 
ισχύει και μετά τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στελέχη με επαγγελματική ικανότητα 
και επάρκεια σε παρόμοιο αντικείμενο με αυτό της παρούσας. 

8. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή με καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
της συνεργασίας και της συμβατικής του σχέσης με την Αναθέτουσα Αρχή με 
την εξαίρεση της απλής αναφοράς στο πελατολόγιό του. Για οποιαδήποτε 
ανακοίνωση που θα αφορά στη Σύμβαση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη 
διαφήμιση ή την προβολή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά την 
έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Διεύθυνση ή 
Τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της 
Σύμβασης. 

10. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία 
που μπορεί να επέλθει στα αγαθά ή στον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει 
ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. 

11. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν 
συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, 
συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί 
από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά 
την άσκηση των δικαιωμάτων που τυχόν του χορηγούνται με τη Σύμβαση, 
καθώς και για τις παρεπόμενες υποχρεώσεις. Ο Ανάδοχος ευθύνεται εις 
ολόκληρον μετά των ανωτέρω προσώπων έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο όλο το προσωπικό που θα 
απασχολήσει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. 

13. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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

15. Περαιτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι δυνατό να καθοριστούν με τη 
Σύμβασή του με την Αναθέτουσα Αρχή. 
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ΑΡΘΡΟ 20 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών 
υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται επαρκώς. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δύο (2) μέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο 
Ανάδοχος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του 
δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.   

 

Δεν επιτρέπεται επίκληση γεγονότος ανωτέρας βίας, προκειμένου να αρνηθούν τα 
συμβαλλόμενα μέρη την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες, σύμφωνα 
με την παρούσα, θα έπρεπε να έχουν εκπληρωθεί πριν ανακύψει το γεγονός της 
ανωτέρας βίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για ό,τι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και οι λοιπές σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη διενέργεια του 
παρόντος διαγωνισμού.  
 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος 
της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν 
και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί 
των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με 
όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα 
για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα 
στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

 

17PROC006285744 2017-06-06

ΑΔΑ: Ψ78Η465ΧΘ0-ΧΔΥ



52 
 
 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Ι. Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευθεί: 

Α. Σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές ελληνικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.  

Β. σε μία (1) τοπική ελληνική εφημερίδα. 

 

ΙΙ. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα αναρτηθεί: 

α. Στον ιστότοπο (site) του προγράμματος «Διαύγεια».  

β. Στην ιστοσελίδα της Γενικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας: 
http://www.media.gov.gr    

γ. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΣ): 
http://www.eprocurement.gov.gr  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της 
προκήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της. 

  

ΑΡΘΡΟ 23 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Τα παραρτήματα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. 

Κατά τα λοιπά ο παρών Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το περιεχόμενο 
του συνημμένου Παραρτήματος Α΄ Τεχνικών Προδιαγραφών.  

 

               ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  

                                                            Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας 
                                                                      
 

                                                                                 Ελευθέριος Κρέτσος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 
Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 

8σελιδο έντυπο 
διαστάσεων 191Χ278mm 
με καρφίτσα, χαρτί 200γρ 
τετραχρωμια, μακέτες 5.000 10Χ500   

2 

12σελιδο έντυπο 
διαστάσεων 191Χ278mm 
με καρφίτσα, χαρτί 150γρ 
τετραχρωμια,μακέτες 5.000 10Χ500   

3 

28σελιδο έντυπο 
διαστάσεων 100Χ140mm 
με καρφίτσα, χαρτί 150γρ 
τετραχρωμια,μακέτες 1.000 1Χ1000   

4 

Βιβλίο 324σελ.(320+4) 
140Χ205 (ανοιχτό 
280Χ205) με 1 χρ. σώμα 2 
όψεις, σε χαρτί chamois 
80γρ. για 15 τυπογραφικά 
και 4χρ. σώμα για 5 
τυπογραφικά και 4χρ. 
Εξώφυλλο με αυτιά, σε 
χαρτί 270γρ. rives linear 
bright white sensation, 
ραφτοκολλητό 2.000 1Χ2000   

5 
Αφίσα Α3, χαρτί 150γρ 
τετραχρωμία,μακέτες 400 10Χ40   

6 
Αφίσα  50Χ70 χαρτι 150γρ 
τετραχρωμία,μακέτες 500 10Χ50    

7 

Folder A4, χαρτί Velvet 
350γρ, καλούπι,εκτυπωση 
2 οψεις τετραχρωμία, 
πλαστικοποίηση 2 όψης 
ματ (παραδίδετε 

3.000 6Χ500   
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κλειστό),μακέτες 

8 

Folder με ασημοτυπία, 
235Χ310 (645Χ440 
ανοιχτό) σε χαρτί 280γρ. 
nettuno blue navy, 
καλούπι, (παραδίδετε 
ανοιχτό),μακέτες 2.000 4Χ500   

9 

Δίπτυχο Α5 κλειστό (Α4 
ανοιχτό), δύο όψεις, 
τετραχρωμία, 
πλαστικοποίηση 2 όψεις, 
πίκμανση,μακέτες 5.000 10Χ500   

10 

Δίπτυχο Α4 κλειστό (Α3 
ανοιχτό), δύο όψεις, 
τετραχρωμία, χαρτί 200γρ 
2 όψεις, πίκμανση,μακέτες 5.000 10Χ500   

11 

Μονόφυλλο 11Χ15εκ, δύο 
όψεις, τετραχρωμία, χαρτί 
300γρ 
(προσκλήσεις),μακέτες 1.000 10Χ100   

12 

Μονόφυλλο Α5, δύο 
όψεις, τετραχρωμία, χαρτί 
250γρ velvet,μακέτες 1.500 3Χ500   

13 

Μονόφυλλο Α4, δύο 
όψεις, τετραχρωμία, χαρτί 
300γρ velvet,μακέτες 5.000 10Χ500   

14 

Σελιδοδίκτες 2 όψεων, 
χαρτί velvet 300gr, 
τετραχρωμία,μακέτες 3.000 3Χ1000   

15 
Μπλόκ Α4 50φυλλα, χαρτί 
γραφής 80γρ, τετραχρωμία 1.000 5Χ200   
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16 

Μπλόκ Α4 50φυλλα, χαρτί 
γραφής 80γρ, τετραχρωμία 
με εξώφυλλο τετράχρωμης 
εκτύπωσης βιβλιοδεσία 
ψαροκολλητό,μακέτες 1.000 1Χ1000   

17 

Μπλόκ Α5 50φυλλα, χαρτί 
γραφής 80γρ, 
τετραχρωμία,μακέτες 1.000 5Χ200   

18 

Μπλόκ Α5 50φυλλα, χαρτί 
γραφής 80γρ,  με 
εξώφυλλο τετράχρωμης 
εκτύπωσης βιβλιοδεσία 
ψαροκολλητό,μακέτες 1.000 1Χ1000   

19 

Pvc cards τύπου πιστωτική, 
διάσταση 85.6mm X 
54mm, πάχος 0.76mm, με 
εκτύπωση 2 όψεων και 
μεταβλητά 
δεδομένα,μακέτα 1.000 10Χ100   

20 
Στυλό με εκτύπωση 
τετράχρωμη,μακέτα 1.500 3Χ500   

21 

Μολύβι με γόμα με 
εκτύπωση 
τετράχρωμη,μακέτα 1.500 3Χ500   

22 
USB 8 GB, με τετράχρωμη 
εκτύπωση,μακέτα 300 1Χ300   

23 

USB 8 GB, τύπου Business 
Card διάσταση 85*55*1 
mm με διαφανή πλαστική 
θήκη 104*73*10mm 
εκτύπωση τετράχρωμη 2 
όψεις,μακέτα 4.000 10Χ400   

24 

Μεταλλικό πάνελ 
Frameless με δύο πόδια 
και με εκτύπωση ψηφιακή 
σε ύφασμα 210X210, 
τσάντα μεταφοράς,μακέτα 2 2Χ1   
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25 

Roll Up 85X200 εκ με 
μηχανισμό, τσάντα 
μεταφοράς και 
εκτύπωση,μακέτα 8 8Χ1   

26 

Roll Up 150X200 εκ με 
μηχανισμό, τσάντα 
μεταφοράς και εκτύπωση 2 2Χ1   

27 

Plexi glass διαστάσεων 
10x10, πάχους 2εκ., 
χαραγμένα με laser 
(βραβεία),μακέτα 10 2Χ5    

28 

KAPA MOUNT διάσταση 
50Χ70 πάχους 1cm με 
εκτύπωση μια όψη, 
ψηφιακή 
εκτύπωση,μακέτα 20 1Χ20   

29 

Βαμβακερή τσάντα από 
καραβόπανο, υλικό χοντρό 
και ανθεκτικό με 100% 
βαμβάκι, οικολογική, σε 
φυσικό χρώμα, 
διαστάσεων 38Χ40 εκ. , 
εκτύπωση τρεις μακέτες 
μονής όψης 900 3Χ300   

 

 

Βασική προϋπόθεση που πρέπει να πληροί ο ανάδοχος είναι να είναι σε θέση να 
παραδώσει την όποια παραγγελία μέσα σε προθεσμία 24 ωρών, εξαιρουμένων 
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας, καθ’ 
όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των θερινών 
μηνών, στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής της Αναθέτουσας Αρχής 
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου Τ.Κ 10163 Καλλιθέα, Αττικής. Στις 
υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η γραφιστική επεξεργασία του 
υλικού (κειμένων, φωτογραφιών, γραφημάτων, εικαστικών κλπ) που θα 
παραλαμβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να εξασφαλίζεται η αρτιότητα και 
βέλτιστη ποιότητα του τελικού προιόντος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [00025908] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, 
Αττικής, Τ.Κ. 10163] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Χρυσάνθη Ανδρικοπούλου] 
- Τηλέφωνο: [210 9098468] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [chry.andrikopoulou@minpress.gr ] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.media.gov.gr ] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [79823000-9 Υπηρεσίες εκτυπώσεων] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [                                               ] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιiii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ  
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»v ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
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συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοvi: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
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φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

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

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝviii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςix 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηx· 

2. δωροδοκίαxi,xii· 

3. απάτηxiii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiv· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxvi. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

Εάν ναι, αναφέρετεxix: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xx 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xxi; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxii: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiv 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxvi; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvii : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxviii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι 
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σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxx, λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxxi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxii κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxiii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

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

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

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

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxvi: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

[…................................…] 
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δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

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

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxviii -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη 
. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxl, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxli: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxlii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 
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4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxliii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

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

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliv το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

[....……] 
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ποσοστό) της σύμβασης: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 
υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxlv, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlvi 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvii 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονταιxlviii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlix. 

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

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

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

 

                                                             
 

i Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr 
και www.hsppa.gr 

i Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς 
οικονομικούς φορείς 

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια 
επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή 
ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής). 

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει 
ένα ΤΕΥΔ. 

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων , οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) 
διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου 
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παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους 
οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι 
σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός Αναθέτουσα 
Αρχής, ομοίως για καθένα από αυτούς. 

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή 
κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο 
οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V. 

 

ii Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

iii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iv Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατομμύρια ευρώ. 

v Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 

vi Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

viii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 

ix Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
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επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 

xi Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xiii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiv Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xvi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxi Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

xxii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 
κατ  εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων 
που λήφθηκαν.  

xxiii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiv Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxvi Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxviii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxix Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxx Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxxi Πρβλ άρθρο 48. 

xxxii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxiii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
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xxxiv Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό. 

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xl Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xli Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xlii Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xliii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliv Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xlv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlix Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1.   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΦΑΞ 

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

 

Προς τη  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Φραγκούδη 11 & Αλ.Πάντου, Τ.Κ. 10163, Καλλιθέα Αττικής 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ. . . . . . . . . . . . για ευρώ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (2.000,00 €) 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης διαιρέσεως και 
διζήσεως υπέρ του {σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας….οδός….αριθμός…ΤΚ…..} 

{ ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών: 

α)………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ…… 
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β) ………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ…… 

γ) ………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ……, 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (2.000,00 €) ήτοι 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., για τη συμμετοχή στο 
διενεργούμενο ανοικτό διαγωνισμό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε. με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων 
εντύπων και άλλων ειδών γραφείου για έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, 
συνολικής αξίας 100.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 
(124.000,00 με ΦΠΑ), σύμφωνα με τη με αριθμό ………..Προκήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη 
συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις του {σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου}: 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
ατομικά για κάθε μια από αυτές  και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας 
και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το νόμιμο και βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική κρίση, παραιτούμενοι από τέτοιο 
δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την …………… 
(τουλάχιστον 30 ημέρες από την επομένη λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη, ήτοι 210 ημέρες από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού) εκτός εάν πριν την ημερομηνία λήξης 
της εγγύησης υποβληθεί από εσάς σχετικό έγγραφο για παράταση ισχύος της 
εγγύησης, οπότε υποχρεούμαστε να παρατείνουμε την εγγύηση μέχρι την 
ημερομηνία που θα αναφέρεται στο σχετικό έγγραφό σας. 
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Σε περίπτωση όμως που κατακυρωθεί η σύμβαση σε αυτόν για τον οποίον 
εγγυόμαστε, ισχύει μέχρι την αντικατάστασή της με εγγυητική επιστολή καλής 
εκτελέσεως των όρων της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί ή των επιστολών 
που θα ανταλλαγούν στη θέση της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονομικών 
στην Τράπεζά μας. 

Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, 
διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των διαφορών 
που τυχόν προκύψουν από αυτήν είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

Με τιμή 

Επωνυμία Τράπεζας 

(Εξουσιοδοτημένες υπογραφές) 

 

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΦΑΞ 

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

 

Προς τη  
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 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Φραγκούδη 11 & Αλ.Πάντου, Τ.Κ. 10163, Καλλιθέα Αττικής 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ. . . . . . . . . . . . για ευρώ € …………… (5% της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.) του συνόλου των υπηρεσιών του ανοικτού  
διαγωνισμού «εκτυπώσεις εντύπων και άλλων ειδών γραφείου για έως τη λήξη του 
οικονομικού έτους 2017»   

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
ένστασης διαιρέσεως και διζήσεως   υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας….οδός….αριθμός…ΤΚ…..} 

{ ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών: 

α)………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ…… 

β) ………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ…… 

γ) ………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ……, 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ……………………. € (ολογράφως)  για την καλή εκτέλεση 
της σύμβασης με αριθμό ….. που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
εκτυπώσεων εντύπων και άλλων ειδών γραφείου για έως τη λήξη του οικονομικού 
έτους 2017», συνολικής αξίας…………….. (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό 
τίμημα) σύμφωνα με τη με αριθμό ……….. Προκήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας, 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το νόμιμο και βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική κρίση, παραιτούμενοι από τέτοιο 
δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την ……………(2 
μήνες μετά τον συμβατικό χρόνο λήξης της σύμβασης), εκτός εάν πριν την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης υποβληθεί από εσάς σχετικό έγγραφο για 
παράταση ισχύος της εγγύησης, οπότε υποχρεούμαστε να παρατείνουμε την 
εγγύηση μέχρι την ημερομηνία που θα αναφέρεται στο σχετικό έγγραφό σας. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονομικών 
στην Τράπεζά μας. 

 

Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, 
διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους ενώ αρμόδια για την επίλυση των διαφορών 
που τυχόν προκύψουν από αυτήν είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Με τιμή 

Επωνυμία Τράπεζας 

(Εξουσιοδοτημένες υπογραφές) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΩΣ                   €, ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2017 

Στην Αθήνα σήμερα                     του 2017 ημέρα                     στα γραφεία της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, μεταξύ: 

αφενός μεν της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καλούμενης εφεξής, χάριν 
συντομίας, «η Αναθέτουσα Αρχή», που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας από τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κ. Ελευθέριο Κρέτσο, 
και αφετέρου δε της εταιρείας                                                 , με έδρα                                               

                                                , ΑΦΜ:                             , ΔΟΥ:                       , νόμιμα 
εκπροσωπούμενης, καλούμενης εφεξής, χάριν συντομίας «ο Ανάδοχος», συμφωνήθηκαν 
και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:                                                          

 

Ο Γενικός Γραμματέας, με την υπ’αριθμ.                                  (ΑΔΑ:                                      ) 
Απόφαση, ενέκρινε και ανέθεσε στην εταιρεία                                                        , με έδρα                            

                                , ΑΦΜ:                        , ΔΟΥ:                              , την παροχή υπηρεσιών 
εκτυπώσεων εντύπων και άλλων ειδών γραφείου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο 
Παράρτημα της παρούσας για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης, έως το τέλος του οικονομικού έτους 2017. 

  

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης διαφόρων 
εντύπων και ειδών γραφείου (π.χ. ενημερωτικά φυλλάδια και έντυπα, προσκλήσεις, 
αφίσες, φάκελοι, μπλοκ αλλά και μολύβια κ.λ.π) για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών 
της Αναθέτουσας Αρχής, λόγω της φύσης του έργου και των αρμοδιοτήτων της, για έως τη 
λήξη του οικονομικού έτους 2017. 

Τα είδη και οι ποσότητες των προς εκτύπωση εντύπων και ειδών γραφείου καθορίζονται 
στο Παράρτημα της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Οι βασικές προϋποθέσεις  που πρέπει να πληροί ο ανάδοχος είναι οι εξής: 

1. Να είναι σε θέση να παραδώσει την όποια παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής στα 
είδη και στις ποσότητες που αυτή επιθυμεί εντός 24 ωρών από την έγγραφη 
ειδοποίησή του ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης, εκτός βέβαια αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται στο άρθρο 12 της παρούσας καθώς και εκτός Κυριακών και επίσημων 
αργιών. 

2. Το είδος προς εκτύπωση και η αντίστοιχη ποσότητα των προς εκτύπωση εντύπων 
ή/και ειδών γραφείου στις συχνότητες του Παραρτήματος της παρούσας, θα 
καθορίζονται κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Η στήλη «Συχνότητα παραγγελιών» του πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας 
απεικονίζει την εκάστοτε ελάχιστη παραγγελία ανά είδος, που δύναται να ζητήσει η 
Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Οι πάσης φύσεως εκτυπώσεις θα πρέπει να είναι υψηλής/άριστης ποιότητας, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε φορά της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Ο ανάδοχος οφείλει να καλύπτει εντός της ως άνω τασσόμενης προθεσμίας και τη 
γραφιστική και κειμενογραφική επεξεργασία του υλικού (κειμένων, φωτογραφιών, 
εικαστικών, κ.λ.π) που θα του αποστέλει ηλεκτρονικά προς εκτύπωση κάθε φορά η 
Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να εξασφαλίζεται η αρτιότητα και η βέλτιστη ποιότητα του 
τελικού προϊόντος. 

6. Όλα τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας θα πρέπει να 
προσφέρονται για  εκτύπωση από τον Ανάδοχο.  

7. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που 
λαμβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εμπιστευτική και να μην τη 
χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και 
αυτό μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για την εκτέλεση του Έργου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η ανωτέρω 
υποχρέωση δεν αφορά σε πληροφορίες που αποτελούν κοινό κτήμα, όχι όμως σαν 
αποτέλεσμα παράβασης της παρούσας παραγράφου. Η επιβαλλόμενη με την 
παρούσα παράγραφο υποχρέωση εχεμύθειας θα ισχύει και μετά τη λήξη ή την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στελέχη με επαγγελματική ικανότητα και 
επάρκεια σε παρόμοιο αντικείμενο με αυτό της παρούσας. 
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9. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή με καθ’ οιονδήποτε τρόπο της 
συνεργασίας και της συμβατικής του σχέσης με την Αναθέτουσα Αρχή με την 
εξαίρεση της απλής αναφοράς στο πελατολόγιό του. Για οποιαδήποτε ανακοίνωση 
που θα αφορά στη Σύμβαση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη διαφήμιση ή την 
προβολή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά την έγγραφη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Τμήμα της 
Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της Σύμβασης. 

11. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία που 
μπορεί να επέλθει στα αγαθά ή στον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει ο 
Ανάδοχος, για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. 

12. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων 
ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως 
οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που τυχόν 
του χορηγούνται με τη Σύμβαση, καθώς και για τις παρεπόμενες υποχρεώσεις. Ο 
Ανάδοχος ευθύνεται εις ολόκληρον μετά των ανωτέρω προσώπων έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο όλο το προσωπικό που θα 
απασχολήσει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η συνολική δαπάνη εκτυπώσεων για το σύνολο των ποσοτήτων και των ειδών που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της παρούσας για έως το τέλος του οικονομικού έτους 
2017 δε δύναται να υπερβεί το ποσό των                            χιλιάδων ευρώ (                      €), μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της με τον Ανάδοχο, ήτοι 
από τις                                    και θα διαρκέσει έως το τέλος του οικονομικού έτους 2017. Θα 
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περιλαμβάνει την τμηματική παραλαβή από τον ανάδοχο των ζητουμένων κάθε φορά προς 
εκτύπωση εντύπων και ειδών γραφείου, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορά της 
Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα κατωτέρω κεφάλαια και στο 
Παράρτημα της παρούσας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η υποχρέωση της Γ.Γ.Ε.Ε. στην 
έγκυρη πληροφόρηση και διαρκή ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για μείζονα 
θέματα, που αφορούν στην Ελλάδα, καθώς και στη διοργάνωση πολλαπλών δράσεων 
εξωστρέφειας (εκδηλώσεις στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, ενημερωτικές ημερίδες, fam 
tips, συνεντεύξεις Τύπου κ.λ.π).  

Σε περίπτωση που η συνολική συμβατική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης 
εντύπων και ειδών γραφείου δεν επαρκέσει για την κάλυψη των αναγκών της Αναθέτουσας 
Αρχής για έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, λόγω εκτάκτων ή μη προβλέψιμων 
γεγονότων, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει στον Ανάδοχο της αρχικής Σύμβασης 
νέες παρόμοιες με τις περιγραφόμενες στην παρούσα υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της οικείας νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Οι παραδόσεις των προς εκτύπωση ειδών θα είναι τμηματικές, ανάλογα με την εκάστοτε 
παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής και η πληρωμή τους θα είναι τμηματική. Η τμηματική 
παραγγελία και παράδοση των προς εκτύπωση εντύπων ή/και ειδών γραφείου θα είναι 
ανάλογη με τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας.  

Δε θα υπάρχει κανένας περιορισμός στην συχνότητα των τμηματικών παραδόσεων που θα 
ζητούνται από την Γ.Γ.Ε.Ε., σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται στο Παράρτημα της 
παρούσας. 

Το είδος και η εκάστοτε ζητούμενη ποσότητα των προς εκτύπωση εντύπων ή/και ειδών 
γραφείου θα καθορίζεται κάθε φορά από το αρμόδιο Όργανο της Γ.Γ.Ε.Ε. και ο ανάδοχος θα 
ενημερώνεται είτε με τηλεομοιοτυπία είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η παράδοση των ζητουμένων κάθε φορά εκτυπώσεων θα πρέπει να γίνεται το αργότερο 
εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον 
αυτό ζητηθεί  με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πάντα στην έδρα 
της Γ.Γ.Ε.Ε., Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου Τ.Κ. 10163 Καλλιθέα, με εξαίρεση των 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας, βάσει των όσων ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας καθώς 
και των Κυριακών και επίσημων αργιών.  

Η πληρωμή του Aναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά την προσκόμιση των 
σχετικών τιμολογίων και τηρουμένων των προβλεπομένων προθεσμιών, την προσκόμιση 
όλων των απαραίτητων θεωρημένων δικαιολογητικών και των νομίμων παραστατικών, 
όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου 
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δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή και μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και 
Ποσοτικής Παραλαβής κάθε φορά των ζητουμένων εκτυπώσεων από το αρμόδιο 
Υπηρεσιακό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, με την έκδοση κάθε φορά τακτικού 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου και σε βάρος των πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μας, έχοντας υπόψη κατ’ αρχήν την, με αριθμό 
πρωτοκόλλου 7447/19-04-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του φορέα 51/110 στον 
ΚΑΕ 0843, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών της ΥΔΕ με 
τον αριθμό 33390. 

Ο Aνάδοχος, σε κάθε πληρωμή, επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία 
κατά νόμο βαρύνει αυτόν. 

Επιπλέον, σε κάθε πληρωμή του Αναδόχου επιβάλλεται κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί του εκάστοτε 
καθαρού τιμήματος του τιμολογίου (προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης). Το ποσό της ανωτέρω κράτησης παρακρατείται από την 
Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου 
γίνεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. 

Τέλος, επί της αξίας κάθε πληρωμής του Αναδόχου προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης επιβάλλεται κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 
20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρ. 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει).  

Το ποσό της ανωτέρω κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την 
πληρωμή του Αναδόχου στο όνομα της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και για 
λογαριασμό της και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου 
γίνεται από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην υπ΄αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 969/22.03.2017) 

Ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί και με οποιαδήποτε άλλη κράτηση τυχόν θεσμοθετηθεί κατά 
τη διάρκεια της υπογραφείσας σχετικής σύμβασης. 

 

Το σύνολο των τμηματικών πληρωμών του Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της 
οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου που υπέβαλε στο πλαίσιο της σχετικής 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Ωστόσο, σε περίπτωση που η συνολική συμβατική δαπάνη για την παροχή των ως άνω 
υπηρεσιών, δεν επαρκέσει για την κάλυψη των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής για έως το 
τέλος του οικονομικού έτους 2017, λόγω εκτάκτων ή μη προβλέψιμων γεγονότων, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει στον Ανάδοχο της αρχικής Σύμβασης νέες 
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παρόμοιες με τις περιγραφόμενες στην παρούσα υπηρεσίες εκτυπώσεων, σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της οικείας νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την 
υπ’αριθμ.                                 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης 
της Τράπεζας                          ποσού                                   ευρώ (                    €), που αντιστοιχεί 
στο 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τρίτον στην εκτέλεση της παρούσας 
Σύμβασης, ούτε να εκχωρήσει απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα, εν όλω ή εν 
μέρει, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο   

ΜΗ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μη άμεση επιδίωξη ή η μη επιδίωξη των δικαιωμάτων 
της, δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδυνάμωση ή παραίτησή της από τα εν λόγω δικαιώματά 
της, ούτε αποκλείει άσκησή τους στο μέλλον. Εκτός των δικαιωμάτων που καθορίζονται με 
την Σύμβαση και τα οποία μπορεί να ασκήσει η Αναθέτουσα Αρχή, θα μπορεί παράλληλα 
να ασκήσει όλα της τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, από τα 
οποία με κανένα τρόπο δεν παραιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ 

Η τυχόν ακυρότητα της ή περισσοτέρων όρων της Σύμβασης δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη 
την Σύμβαση. Αν οποιοσδήποτε όρος της Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος, δεν θίγεται 
το κύρος ολόκληρης της Σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται σε περίπτωση 
κατά την οποία όρος της Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος ή αντιτίθεται σε ρητή 
μεταγενέστερη νομοθετική πρόβλεψη, να τον αντικαταστήσουν με άλλο όρο, ο οποίος θα 
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έχει νόημα όσο το δυνατόν πλησιέστερο σε αυτό του αντικατασταθέντος όρου 
τροποποιώντας την Σύμβαση κατά την βούληση των μερών.          

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγέλλει μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, πoυ θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελoύσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, 
ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

2. Η αναθέτουσα αρχή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
καταγγέλλει υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 τoυ άρθρoυ 68 τoυ ν. 3863/2010 
(Α` 115). 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις 
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της 
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την 
πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής να απόσχει από την διενέργεια 
οποιασδήποτε εργασίας ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους της υπηρεσίας καθώς και κάθε οφειλή 
έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 
σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση 
για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που 
αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς 
εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

 α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 

 β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, 

 γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

 

 2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ` της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον 
ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να 
είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς 
ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους 
που οδήγησαν σε αυτήν. 
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 3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 

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

 β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

 4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

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

 

 β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 
της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου 
για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με 
το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

 

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

Επιπρόσθετα, αν οι εκάστοτε ζητούμενες από τον ανάδοχο υπηρεσίες παρασχεθούν, από 
υπαιτιότητά του, μετά την λήξη του χρόνου που έχει τεθεί για τις τμηματικές παραδόσεις, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσης και εφόσον η προθεσμία αυτή 
ορίζεται ρητά και στην εκάστοτε ηλεκτρονική ή έγγραφη παραγγελία της Αναθέτουσας 
Αρχής, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως ποσοστό 2,5% επί της εκάστοτε καθαρής αξίας της 
παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής, για τις παραδόσεις πάσης φύσεως εκτυπώσεων 
εντύπων ή άλλων ειδών γραφείου, στις ελάχιστες ποσότητες που ορίζονται στο Παράρτημα 
Α΄ της παρούσας.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών 
υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται επαρκώς. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δύο (2) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει 
τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας.   

 

Δεν επιτρέπεται επίκληση γεγονότος ανωτέρας βίας, προκειμένου να αρνηθούν τα 
συμβαλλόμενα μέρη την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες, σύμφωνα με την 
παρούσα, θα έπρεπε να έχουν εκπληρωθεί πριν ανακύψει το γεγονός της ανωτέρας βίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες 
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, 
αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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Η από                       προσφορά του Αναδόχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
Σύμβασης. 

Οποιοσδήποτε όρος της παρούσας δύναται να τροποποιηθεί εγγράφως, μετά από 
συμφωνία των δύο μερών. 

Για κάθε αμφισβήτηση σχετική με τους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν οι 
διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4270/2014, όπως ισχύουν. 

Η παρούσα σύμβαση, η οποία συντάχθηκε σε απλά φύλλα χαρτιού σε τρία όμοια αντίτυπα, 
αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους.  

Από τα τρία αντίτυπα της σύμβασης τα μεν δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο γραφείο της 
Υπηρεσίας, το δε άλλο έλαβε ο Ανάδοχος ή ο εκπρόσωπός του, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί 
επ’ονόματι και για λογαριασμό του Αναδόχου. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την  Γενική Γραμματεία                                                                Για τον Ανάδοχο 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης                                         

Με εντολή Υπουργού 

Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης  

και Επικοινωνίας 

 

 

Ελευθέριος Κρέτσος                                                                         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 
Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 

8σελιδο έντυπο 
διαστάσεων 191Χ278mm 
με καρφίτσα, χαρτί 200γρ 
τετραχρωμια, μακέτες 5.000 10Χ500   

2 

12σελιδο έντυπο 
διαστάσεων 191Χ278mm 
με καρφίτσα, χαρτί 150γρ 
τετραχρωμια,μακέτες 5.000 10Χ500   

3 

28σελιδο έντυπο 
διαστάσεων 100Χ140mm 
με καρφίτσα, χαρτί 150γρ 
τετραχρωμια,μακέτες 1.000 1Χ1000   

4 

Βιβλίο 324σελ.(320+4) 
140Χ205 (ανοιχτό 
280Χ205) με 1 χρ. σώμα 2 
όψεις, σε χαρτί chamois 
80γρ. για 15 τυπογραφικά 
και 4χρ. σώμα για 5 
τυπογραφικά και 4χρ. 
Εξώφυλλο με αυτιά, σε 
χαρτί 270γρ. rives linear 
bright white sensation, 
ραφτοκολλητό 2.000 1Χ2000   

5 
Αφίσα Α3, χαρτί 150γρ 
τετραχρωμία,μακέτες 400 10Χ40   

6 
Αφίσα  50Χ70 χαρτι 150γρ 
τετραχρωμία,μακέτες 500 10Χ50    
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7 

Folder A4, χαρτί Velvet 
350γρ, καλούπι,εκτυπωση 
2 οψεις τετραχρωμία, 
πλαστικοποίηση 2 όψης 
ματ (παραδίδετε 
κλειστό),μακέτες 3.000 6Χ500   

8 

Folder με ασημοτυπία, 
235Χ310 (645Χ440 
ανοιχτό) σε χαρτί 280γρ. 
nettuno blue navy, 
καλούπι, (παραδίδετε 
ανοιχτό),μακέτες 2.000 4Χ500   

9 

Δίπτυχο Α5 κλειστό (Α4 
ανοιχτό), δύο όψεις, 
τετραχρωμία, 
πλαστικοποίηση 2 όψεις, 
πίκμανση,μακέτες 5.000 10Χ500   

10 

Δίπτυχο Α4 κλειστό (Α3 
ανοιχτό), δύο όψεις, 
τετραχρωμία, χαρτί 200γρ 
2 όψεις, πίκμανση,μακέτες 5.000 10Χ500   

11 

Μονόφυλλο 11Χ15εκ, δύο 
όψεις, τετραχρωμία, χαρτί 
300γρ 
(προσκλήσεις),μακέτες 1.000 10Χ100   

12 

Μονόφυλλο Α5, δύο 
όψεις, τετραχρωμία, χαρτί 
250γρ velvet,μακέτες 1.500 3Χ500   

13 

Μονόφυλλο Α4, δύο 
όψεις, τετραχρωμία, χαρτί 
300γρ velvet,μακέτες 5.000 10Χ500   

14 

Σελιδοδίκτες 2 όψεων, 
χαρτί velvet 300gr, 
τετραχρωμία,μακέτες 3.000 3Χ1000   

15 
Μπλόκ Α4 50φυλλα, χαρτί 
γραφής 80γρ, τετραχρωμία 1.000 5Χ200   
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16 

Μπλόκ Α4 50φυλλα, χαρτί 
γραφής 80γρ, τετραχρωμία 
με εξώφυλλο τετράχρωμης 
εκτύπωσης βιβλιοδεσία 
ψαροκολλητό,μακέτες 1.000 1Χ1000   

17 

Μπλόκ Α5 50φυλλα, χαρτί 
γραφής 80γρ, 
τετραχρωμία,μακέτες 1.000 5Χ200   

18 

Μπλόκ Α5 50φυλλα, χαρτί 
γραφής 80γρ,  με 
εξώφυλλο τετράχρωμης 
εκτύπωσης βιβλιοδεσία 
ψαροκολλητό,μακέτες 1.000 1Χ1000   

19 

Pvc cards τύπου πιστωτική, 
διάσταση 85.6mm X 
54mm, πάχος 0.76mm, με 
εκτύπωση 2 όψεων και 
μεταβλητά 
δεδομένα,μακέτα 1.000 10Χ100   

20 
Στυλό με εκτύπωση 
τετράχρωμη,μακέτα 1.500 3Χ500   

21 

Μολύβι με γόμα με 
εκτύπωση 
τετράχρωμη,μακέτα 1.500 3Χ500   

22 
USB 8 GB, με τετράχρωμη 
εκτύπωση,μακέτα 300 1Χ300   

23 

USB 8 GB, τύπου Business 
Card διάσταση 85*55*1 
mm με διαφανή πλαστική 
θήκη 104*73*10mm 
εκτύπωση τετράχρωμη 2 
όψεις,μακέτα 4.000 10Χ400   
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24 

Μεταλλικό πάνελ 
Frameless με δύο πόδια 
και με εκτύπωση ψηφιακή 
σε ύφασμα 210X210, 
τσάντα μεταφοράς,μακέτα 2 2Χ1   

25 

Roll Up 85X200 εκ με 
μηχανισμό, τσάντα 
μεταφοράς και 
εκτύπωση,μακέτα 8 8Χ1   

26 

Roll Up 150X200 εκ με 
μηχανισμό, τσάντα 
μεταφοράς και εκτύπωση 2 2Χ1   

27 

Plexi glass διαστάσεων 
10x10, πάχους 2εκ., 
χαραγμένα με laser 
(βραβεία),μακέτα 10 2Χ5    

28 

KAPA MOUNT διάσταση 
50Χ70 πάχους 1cm με 
εκτύπωση μια όψη, 
ψηφιακή 
εκτύπωση,μακέτα 20 1Χ20   

29 

Βαμβακερή τσάντα από 
καραβόπανο, υλικό χοντρό 
και ανθεκτικό με 100% 
βαμβάκι, οικολογική, σε 
φυσικό χρώμα, 
διαστάσεων 38Χ40 εκ. , 
εκτύπωση τρεις μακέτες 
μονής όψης 900 3Χ300   

 

Βασική προϋπόθεση που πρέπει να πληροί ο ανάδοχος είναι να είναι σε θέση να 
παραδώσει την όποια παραγγελία μέσα σε προθεσμία 24 ωρών, εξαιρουμένων των 
Κυριακών και των επίσημων αργιών καθώς και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, στη 
Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής της ΓΓΕΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου Τ.Κ 10163 
Καλλιθέα, Αττικής. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, εντός της ως άνω ταχθείσας 
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προθεσμίας, συμπεριλαμβάνεται και η γραφιστική και κειμενογραφική επεξεργασία του 
υλικού (κειμένων, φωτογραφιών, εικαστικών κλπ) που θα παραλαμβάνει σε ηλεκτρονική 
μορφή από τη ΓΓΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η αρτιότητα και βέλτιστη ποιότητα του τελικού 
προιόντος.  
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