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ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 
 
1.1 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (στη συνέχεια αναφερόμενη ως Α.Μ.) ιδρύθηκε με το 

άρθρο πρώτο του Νόμου 1955/91. Σκοπός της Α.Μ. ο οποίος προσδιορίζεται 
με το άρθρο 2 του Ν.1955/91, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του 
Ν.3202/03 και με τα άρθρα 121 και 145 του Ν.4070/12 είναι μεταξύ άλλων η 
μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του δικτύου αστικού 
σιδηροδρόμου του Νομού Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης και γενικά 
ηλεκτρικών σιδηροδρόμων του Νομού Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης (εκτός 
από το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ), καθώς και του δικτύου ΤΡΑΜ σε όλη 
την Επικράτεια. 

Η Α.Μ. προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν 
προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και τα 
Προσαρτήματα αυτής, για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια γραφικής 
ύλης για τις σχετικές ανάγκες ης Α.Μ. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη  
 

1.2 Αναθέτων Φορέας και Εργοδότης της Σύμβασης που θα καταρτιστεί είναι η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ΑΜ). 
   
Επωνυμία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Ταχ. Διεύθυνση Λεωφόρος Μεσογείων 191-193 
Πόλη Αθήνα 
Ταχ. Κώδικας 115 25 
Αρμόδιος για πληροφορίες Κωνσταντίνος Καραθάνος 
Τηλέφωνο 210 6792.246 
Φαξ 210 6726126 
Γεωγραφική Περιοχή Φορέα (Nuts) EL 30 

 
1.3 Η Σύμβαση για την προμήθεια των υλικών θα συναφθεί μεταξύ της ΑΜ και του 

Διαγωνιζόμενου που θα αναδειχθεί Ανάδοχος από τον Διαγωνισμό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
 
2.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών γραφικής ύλης 

για την κάλυψη των σχετικών αναγκών ης Α.Μ. στα γραφεία της και στα 
εργοτάξιά της στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 

 
2.2 Ο Κωδικός CPV της Σύμβασης είναι: 30192700-8 «Γραφική Ύλη». 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο τίτλος του Διαγωνισμού είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ». 
Ο τίτλος αυτός πρέπει να αναγράφεται σε όλους τους φακέλους και 
υποφακέλους των προσφορών και γενικά σε όλα τα έγγραφα που θα 
υποβληθούν στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, συνοδευόμενος από τον 
Κωδικό Αναφοράς RFP - 357 / 19. 
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ΑΡΘΡΟ 4:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
4.1 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το 
άρθρο 264 του Ν. 4412/16. 

Οι Διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
 

4.2 Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η διάρκεια της Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Α.Μ. και του Αναδόχου 
θα είναι δύο (2) έτη, με δικαίωμα της Α.Μ. να παρατείνει μονομερώς τη 
σύμβαση έως ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους της αρχικής 
σύμβασης. Το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί από την 
Α.Μ. ένα μήνα πριν τη λήξη της αρχικής σύμβασης. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
 
6.1 Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την προμήθεια των υλικών της Σύμβασης για τη 

διάρκεια των δύο (2) ετών ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000,00 €) 
χωρίς ΦΠΑ. 

 Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη για τη διάρκεια των τριών (3) ετών, 
συμπεριλαμβανομένης δηλαδή της μονοετούς παράτασης, ανέρχεται σε 
ενενήντα χιλιάδες Ευρώ (90.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ. 

 Οι Διαγωνιζόμενοι θα συντάξουν και υποβάλλουν την Οικονομική τους 
Προσφορά βάσει του παραπάνω προϋπολογισμού. Η προεκτιμώμενη 
δαπάνη είναι δεσμευτική και δεν επιτρέπεται στους Διαγωνιζομένους να 
την υπερβούν, επί ποινή αποκλεισμού. 
 

6.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, περιλαμβανομένης της τυχόν 
παράτασης, οι τιμές που θα καταβάλλονται από την Α.Μ, θα είναι σύμφωνες με 
την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, θα παραμείνουν σταθερές και δεν 
προβλέπεται αναπροσαρμογή τους για οιονδήποτε λόγο.. 
 

6.3 Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ βαρύνει την Α.Μ.. 
 
6.4 Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τα έτη που διαρκεί ή/και ιδίων πόρων. 
 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr
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ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
7.1 Δεκτοί στο Διαγωνισμό γίνονται οικονομικοί φορείς, φυσικά η νομικά πρόσωπα, 

μεμονωμένα ή ενώσεις αυτών, που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της Σύμβασης και είναι εγκατεστημένοι σε: 

α) κράτος - μέλος της Ένωσης ή 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή 

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν 
συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση. 

ΚΑΙ 

που μπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν τους όρους της παρούσας 
Διακήρυξης. 
 

7.2 Ο κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος μιας και μόνο ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, 
αποκλείονται όλες οι ενώσεις στις οποίες μετέχει το κοινό μέλος. 
Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς με την μορφή 
ενώσεων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένο νομικό τύπο. Όμως, 
η ένωση που θα επιλεγεί υποχρεούται, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, να 
καταθέσει στην Α.Μ. απόφαση του καταστατικού οργάνου κάθε μέλους για τη 
σύσταση σύμπραξης ή συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση 
κοινοπραξίας. 

Σε κάθε περίπτωση από τα νομιμοποιητικά έγγραφα συστάσεως θα πρέπει να 
αποδεικνύεται ότι τα μέλη των ενώσεων ευθύνονται έκαστος έναντι της Α.Μ., 
αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 

7.3 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής, σύμφωνα με την Απόφαση 
56902/215/02.06.2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 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 και 
αποδίδονται σε αυτόν, από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και 
Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και 
δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος. 

http://www.promitheus.gov.gr)
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• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους: 

α)  είτε συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα, 

β) είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα 
SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK).  

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής 
Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια 
και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος. 

• Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες 
περιπτώσεις, αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την 
αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ 
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 και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται 
ανωτέρω. 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. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
8.1  Εγγύηση Συμμετοχής  
 

Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να 
καταθέσουν με την προσφορά τους Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για ποσό 
χιλίων διακοσίων ΕΥΡΩ (1.200,00 €), (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), το 
οποίο αντιστοιχεί στο 2% της προεκτιμώμενης δαπάνης για τη διάρκεια των 
δύο (2) ετών, μη συνυπολογιζομένης δηλαδή του δικαιώματος μονοετούς 
παράτασης της σύμβασης, που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας,  

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα ισχύει για χρονικό διάστημα 390 ημερών από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
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 Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος λήγει, η Α.Μ. μπορεί πριν την λήξη της να 
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι ένωση οι εγγυήσεις συμμετοχής 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Στην περίπτωση αυτή, είναι 
δυνατόν να εκδοθούν Εγγυητικές Επιστολές περισσότερες της μίας, οι οποίες 
θα καλύπτουν αθροιστικά το συνολικό ποσό της εγγύησης, με την προϋπόθεση 
ότι οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές θα εκδοθούν η κάθε μία υπέρ όλων των 
μελών της ένωσης και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών ξεχωριστά. 

 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδίδεται προς όφελος της Α.Μ., με 
αποκλειστική δαπάνη του Διαγωνιζομένου. Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται 
από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στα λοιπά κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής 
θα είναι σύμφωνες με το Υπόδειγμα Α1 που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι 
δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα γιατί η εκδότρια Τράπεζα δεν λειτουργεί 
στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα Α2 της παρούσας Διακήρυξης. 

Η υπόψη εγγύηση θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα 
υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων Ελληνικών 
Δικαστηρίων της Αθήνας και θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 

Σε περίπτωση που η κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δεν είναι 
σύμφωνη με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα καλέσει τον 
Διαγωνιζόμενο να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή σύμφωνα με το 
υπόδειγμα, εντός προθεσμίας που θα οριστεί από την Επιτροπή. 

Οι Διαγωνιζόμενοι που δεν θα συμμορφωθούν στην πρόσκληση της 
Επιτροπής, αποκλείονται από το Διαγωνισμό. 

 Επισημαίνεται ότι θα γίνεται έλεγχος από την Α.Μ. ως προς την εγκυρότητα της 
Εγγυητικής Επιστολής με αποστολή σχετικής επιστολής προς τα πιστωτικά ή 
τα χρηματοδοτικά ιδρύματα ή τις «ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια 
των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016», 
προκειμένου να επιβεβαιώσουν εγγράφως την εγκυρότητα της σχετικής 
Εγγυητικής Επιστολής. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό προκύψει 
κατάθεση άκυρης, ψευδούς ή πλαστής Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, ο 
Διαγωνιζόμενος θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό και θα υποβάλλεται 
μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

 Προσφορά που δεν συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν γίνεται δεκτή. Ο 
Διαγωνιζόμενος που δεν θα συμμορφωθεί αποκλείεται από το 
Διαγωνισμό. 

 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται άτοκα στον ανακηρυχθέντα 
Ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης και την κατάθεση από αυτόν της 
απαιτούμενης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Επιπλέον, η Εγγυητική 
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Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, κατόπιν 
αιτήματός τους, μετά: 

(α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής 
ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής κατά 
της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και  

(β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένδικων βοηθημάτων 
προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει όταν σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή αν και έχει 
προσκληθεί, δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της Σύμβασης εντός 
της προθεσμίας που θα ορίσει η Α.Μ. ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ή/ και έγγραφα ή δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις των 
άρθρων 21 και 22 της παρούσας. 

 
8.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 
 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος καταθέτει Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της Σύμβασης, για τη διάρκεια των τριών 
(3) ετών, συμπεριλαμβανομένης δηλαδή της μονοετούς παράτασης, που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα εκδώσει ο Ανάδοχος θα είναι 
υποχρεωτικά σύμφωνη με το Υπόδειγμα Β που επισυνάπτεται στην 
παρούσα. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι 
κοινή υπέρ όλων των μελών της. 

Οι Εγγυητικές Επιστολές θα εκδοθούν από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου. Μπορούν, επίσης, να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα καλύπτει στο σύνολό της και χωρίς 
καμία διάκριση την οφειλόμενη, πλήρη, άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του 
Συμβατικού Αντικειμένου με πιστή τήρηση των απαιτήσεων, προδιαγραφών, 
όρων και προϋποθέσεων της Σύμβασης. Η ανωτέρω Εγγύηση καλύπτει κάθε 
απαίτηση της Α.Μ. έναντι του Αναδόχου, είτε για παράβαση οποιουδήποτε 
όρου της Σύμβασης, είτε για μη προσήκουσα πραγμάτωσή της είτε για 
καταβολή αποζημίωσης. Η Εγγύηση όμως αυτή δεν εξαντλεί την ευθύνη του 
Αναδόχου για αποζημίωση της Α.Μ. σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζημία 
μεγαλύτερη του ποσού της Εγγύησης. 

Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγμή με έγγραφη 
δήλωσή της στο εκδοτικό Πιστωτικό Ίδρυμα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων την κατάπτωση όλου ή μέρους του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων της κατά του Αναδόχου, 
που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και που οφείλονται στην μη 
τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 Εάν το Συμβατικό Τίμημα λόγω αύξησης του συμβατικού αντικειμένου αυξηθεί 
για οποιαδήποτε λόγο, θα προσκομισθεί από τον Ανάδοχο, πριν την υπογραφή 
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της συμπληρωματικής Σύμβασης, συμπληρωματική Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
ύψους 5% επί του πρόσθετου Συμβατικού Τιμήματος.  

 
8.3 Γενικοί όροι 
 
 Όλες οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται και τηρούνται προς όφελος της Α.Μ., 

με αποκλειστική επιβάρυνση και δαπάνες του Αναδόχου. Οι Εγγυητικές 
Επιστολές θα είναι ρητές, ανέκκλητες, άνευ όρων και πληρωτέες με την πρώτη 
απαίτηση της Α.Μ., θα εκδίδονται δε από αξιόπιστα αναγνωρισμένα Πιστωτικά 
Ιδρύματα κλπ, σύμφωνα με το Νόμο, αποδεκτά στην Α.Μ. ως αυτοφειλέτες και 
πρωτοφειλέτες, θα είναι παραδοτέες και πληρωτέες στην Αθήνα, θα διέπονται 
από την Ελληνική Νομοθεσία και θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία 
των αρμόδιων Δικαστηρίων των Αθηνών για όλες τις διαφορές που τυχόν 
προκύψουν σχετικά με τις Εγγυήσεις. 

 Η Α.Μ. θα ελέγξει την εγκυρότητα των εν λόγω Εγγυητικών Επιστολών. Σε 
περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό προκύψει κατάθεση άκυρης, ψευδούς ή 
πλαστής Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται 
έκπτωτος και θα υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 9 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
 
9.1 Το τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τα Προσαρτήματά της 

αναρτάται στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.  
Επίσης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ αναρτώνται το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) καθώς και το Έντυπο της Οικονομικής 
Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.  

Επιπλέον τα τεύχη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Μ. www.ametro.gr. 
 

9.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα και να ζητήσουν 
διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού ηλεκτρονικά, στο 
διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 04 / 09 / 2019 και ώρα 
11:00. Τονίζεται ότι προκειμένου να υποβάλουν αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, οι οικονομικοί φορείς 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται 
να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Η Α.Μ. θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήματα που θα υποβληθούν μέσω του 
διαδικτυακού τόπου και θα εκδώσει Διευκρινιστικό Τεύχος το οποίο θα 
αναρτήσει στο διαδικτυακό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο μέχρι τις 12 / 
09 / 2019 και ώρα 11:00. Επισημαίνεται ότι απαντήσεις θα δοθούν μόνο στα 
ερωτήματα που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του 
διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Α.Μ. επί ερωτημάτων των 
ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα 
αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στην 
ιστοσελίδα της ΑΜ (www.ametro.gr). 

http://www.promitheus.gov.gr
http://www.ametro.gr
http://www.promitheus.gov.gr
http://www.ametro.gr
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Επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε τυχόν πληροφορίες απόψεις κλπ οι οποίες 
ενδέχεται να διατυπωθούν από οποιοδήποτε μέλος, στέλεχος ή υπάλληλο της 
Α.Μ. δεν είναι δεσμευτικές. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
 
10.1 Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις: 

18 / 09 / 2019,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. 

Εκπρόθεσμη υποβολή προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω έχει ως 
συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. 
 

10.2 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: 
19 / 09 / 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.µ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
11.1 Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να ακολουθεί σε ότι αφορά τον 

τρόπο υποβολής και τα περιεχόμενα του φακέλου, τα οριζόμενα στην παρούσα 
Διακήρυξη. 

 
11.2 Οι προσφορές και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν υποβάλλονται από τους 

ενδιαφερόμενους, επί ποινή αποκλεισμού, ηλεκτρονικά σε μορφή τύπου 
“pdf”, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 10.1 της 
παρούσας, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της Απόφασης 56902/215/02.06.2017 του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης. 

Ο χρόνος υποβολής των προσφορών και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του Συστήματος επιβεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα 
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 
 

11.3 Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (Υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» (περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απαιτητά σύμφωνα με τα 
άρθρα 14 και 15 της παρούσας Διακήρυξης).  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά του εν λόγω Υποφακέλου υποβάλλονται επί 
ποινή αποκλεισμού από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου τύπου “pdf”. Όσα δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) θα 
πρέπει να φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

και 

 (β) ένας (Υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
(περιλαμβάνει τα στοιχεία κατάλληλα συμπληρωμένα σύμφωνα με το 
άρθρο 16 της παρούσας Διακήρυξης). 

> *(Υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. < 

http://www.promitheus.gov.gr
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Κατά την υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο σημαίνονται από 
αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
 

11.4 Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως 
άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, επί 
ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν στην Α.Μ. (υποβολή στο 
πρωτόκολλο της Α.Μ. μέχρι 15:00), σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 
φάκελο τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά: η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, 
τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη 
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

  Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένα πιστοποιητικά, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Απόφασης 56902/215/02.06.2017, 
τα ΦΕΚ, και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το ν. 4250/2014 
ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, κατατίθενται στο πρωτόκολλο της 
Α.Μ. σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, και συνοδεύονται από έγγραφο του 
προσφέροντα στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα υποβαλλόμενα 
δικαιολογητικά. Ο σχετικός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Επιμέρους 
Έντυπα Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς», θα πρέπει 
να φέρει υποχρεωτικά την παρακάτω ετικέτα και να συνοδεύεται από 
διαβιβαστική επιστολή εκτός φακέλου. 

 
 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΤΥΠΑ  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Επωνυμία Διαγωνιζόμενου 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» 

(Κωδικός αναφοράς: RFP - 357 / 19) 
 

Προς: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Λεωφ. Μεσογείων 191-193 

115 25 – Αθήνα 
 

Υπόψη: ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

< ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ > 

 

11.5 Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική Γλώσσα που θα είναι επίσημη 
γλώσσα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 32 της παρούσας. 

 
11.6 Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα 360 

ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
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προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί 
από την Α.Μ. και εφόσον συναινεί ο διαγωνιζόμενος, για όσο χρόνο κρίνεται 
αναγκαίο για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Προσφορές που 
αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

11.7 Δεν επιτρέπεται, η υποβολή επιμέρους προσφορών και η υποβολή 
εναλλακτικών προσφορών, επί ποινή αποκλεισμού.  

 
11.8 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη 

γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων κι ότι 
αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 12 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  

 
12.1 Κάθε διαγωνιζόμενος / οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, εφόσον αποδειχθεί ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή 
με άλλο τρόπο ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
για έναν από τους λόγους των παραγράφων από 12.1.1 έως 12.1.6. 

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

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), 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. 
- Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 
12.1.1 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 
σ.42). 

12.1.2 Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195 της 
25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ 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. 

12.1.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για 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). 
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12.1.4 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 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. 

12.1.5 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 χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11. 2005 σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (Α’ 166). 

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

 
12.2 Κάθε διαγωνιζόμενος / οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης: 
 
12.2.1 Εάν η Α.Μ., γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

12.2.2 Εάν η Α.Μ., μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

12.2.3  Εάν η Α.Μ. γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

  α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 
(Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

  β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

 Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ. 

12.2.4  Για τις περιπτώσεις των παρ. 12.2.1 και 12.2.2 αν ο οικονομικός φορέας είναι 
Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
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που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

12.2.5 Για τις περιπτώσεις των παρ. 12.2.1 και 12.2.2 ο αποκλεισμός αυτός παύει να 
εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους. 

 
12.3 Επίσης κάθε διαγωνιζόμενος / οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλεισθεί 

από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
12.3.1 Εάν η Α.Μ. μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, κατά την 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 
4412/16. 

12.3.2 Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
ευρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

12.3.3 Εάν η Α.Μ. διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

12.3.4 Εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του 
Ν.4412/16 και δεν μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα λιγότερο 
παρεμβατικά μέσα. 

12.3.5 Εάν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισμού από πρότερη συμμετοχή 
του Οικονομικού Φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/16 και δεν 
μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 

12.3.6 Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις. 

12.3.7 Εάν ο οικονομικός φορέας 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, 
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το άρθρο 21 της παρούσης. 

12.3.8 Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
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παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό την επιλογή ή την ανάθεση. 

12.3.9 Εάν η Α.Μ. μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

12.3.10 Εάν στον οικονομικό φορέα έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του 
αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

12.3.11 Εάν ο Οικονομικός Φορέας δεν διαθέτει τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 13 
της Διακήρυξης και δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που απαιτούνται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης. 

 
12.4 Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Διαγωνιζόμενος κατά την υποβολή της 

προσφοράς του υποβάλει συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14.2, ως 
προκαταρκτική απόδειξη ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των 
παραγράφων του παρόντος άρθρου και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
του άρθρου 13 της παρούσας. 

  Ο Διαγωνιζόμενος που θα ανακηρυχθεί μειοδότης υποχρεούται, πριν την 
υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει όλα τα σχετικά πιστοποιητικά 
για τα οποία υπέβαλε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της παρούσας. 
Η Α.Μ. μπορεί να ζητεί από τους Διαγωνιζόμενους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλει όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η Α.Μ. 
αποκλείει έναν διαγωνιζόμενο όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 
παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι διαγωνιζόμενοι προκειμένου να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις συμμετοχής του παρόντος άρθρου, οι οποίες 
δηλώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των κριτηρίων, τα οποία 
περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, θα προσκομιστούν από τον «Προσωρινό 
Ανάδοχο» στον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 21.3 της παρούσας.  
 

13.1 Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο 
 

13.1.1 Οι διαγωνιζόμενοι / οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της Σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι: 
 

• στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
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• σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. 

• σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΣΔΣ) στο βαθμό που η υπό ανάθεση Σύμβαση καλύπτεται 
από τα παραρτήματα 1,2,4 & 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στις άνω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

 
13.1.2 Δικαιολογητικά 
 

Για την απόδειξη της παραπάνω απαίτησης, ο «Προσωρινός Ανάδοχος», 
απαιτείται να υποβάλει στο φάκελο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
άρθρου 21 της παρούσας, τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία (παρ. 21.3):  
 
α) Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  
Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα απαιτείται να 
προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

Ο οικονομικός φορέας που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζει πιστοποιητικό / βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 
- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
υπό ανάθεση σύμβασης. 

 
13.2 Παρόμοια Εμπειρία 
 

Ως εμπειρία σε παρόμοιο αντικείμενο με το δημοπρατούμενο, θεωρούνται οι  
παρόμοιες συμβάσεις προμήθειας γραφικής ύλης που έχουν συναφθεί κατά την 
τελευταία πενταετία (από 2013 έως και 2018) με φορείς του δημοσίου ή 
μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.  

Για την απόδειξη αυτής της εμπειρίας απαιτείται να υποβληθεί από τον 
προσωρινό Ανάδοχο: 
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Πίνακας που θα αναφέρεται η εταιρεία, το αντικείμενο, καθώς και το ποσό της 
σύμβασης. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία 
που δίδονται στον πίνακα αυτό είναι πλήρη, ακριβή και αληθή. Σε κάθε 
περίπτωση η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τα στοιχεία που θα της 
υποβληθούν και να ζητήσει πληροφορίες για τη διαχείριση των συμβάσεων που 
ο διαγωνιζόμενος θα συμπεριλάβει στον ως άνω κατάλογο, απευθυνόμενη 
απευθείας στον εκάστοτε πελάτη του. 

Σε περίπτωση Ένωσης, η υπόψη εμπειρία μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 
από τα κοινοπρακτούντα μέλη. 
 

13.3 Εφ’ όσον ο Διαγωνιζόμενος επικαλείται πόρους τρίτων, καλείται να 
υποβάλει, στον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ανάλογα τα 
δικαιολογητικά των παραγράφων 13.1 και 13.2 του παρόντος άρθρου, για τους 
τρίτους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 14 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

Στον Υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά», θα πρέπει απαραιτήτως να υποβληθούν τα κάτωθι στοιχεία: 
 

14.1 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της 
παρούσας Διακήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλουν την Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου τύπου “pdf”, και υποχρεούνται να 
την υποβάλουν και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα στο άρθρο 11.4 της παρούσας. 

Διαγωνιζόμενοι που δεν θα υποβάλουν καθόλου Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής αποκλείονται από το Διαγωνισμό χωρίς περαιτέρω έλεγχο του 
περιεχομένου του Υποφακέλου τους. 
 

14.2 Α) Tο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), του άρθρου 
79 του Ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν και υποβάλουν το 
σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Δ2 της παρούσας, το 
οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της Διακήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
υποβάλλεται χωριστά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται   
από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα ή από τον εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν4412/2016 το οποίο 
προστέθηκε με την περ. 13, άρθρου 107 του ν. 4497/2017. Ως εκπρόσωπος 
του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παραπάνω, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

http://www.promitheus.gov.gr
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εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Εφ’ όσον ο Διαγωνιζόμενος επικαλείται πόρους τρίτων καλείται να υποβάλλει 
το ΤΕΥΔ για τους τρίτους, σύμφωνα και με όσα ορίζονται, ειδικά για τους 
τρίτους, στο άρθρο 19 της παρούσας. 

Β) Τη Δήλωση του Υποδείγματος Δ1 «Δήλωση Συγκατάθεσης Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» χωριστά από κάθε οικονομικό φορέα και 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 
14.3 Η Τεχνική προσφορά των Διαγωνιζομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

άρθρου 15 της παρούσας. 
 
Προσφορά που δε συνοδεύεται από τα παραπάνω ή δεν ανταποκρίνεται στα 
ζητούμενα με την παρούσα, δε λαμβάνεται υπόψη, οι δε Διαγωνιζόμενοι 
αποκλείονται από το Διαγωνισμό. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
15.1 Στον Υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», θα πρέπει απαραιτήτως να υποβληθεί η Τεχνική Προσφορά των 
διαγωνιζομένων.  
 

15.2 Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς 
 

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”. 

Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 
“pdf” την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο (σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας. 
Σε αντίθετη περίπτωση η τεχνική προσφορά θεωρείται ανυπόστατη. 

Συγκεκριμένα, στον Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνεται, 
όπως αναφέρεται ανωτέρω, μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά 
υπογεγραμμένη και χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής, 
στην οποία θα δηλώνεται: 

1. ότι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι καινούργια καi αχρησιμοποίητα 
επί ποινή αποκλεισμού.  

2. ότι εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα των προσφερομένων ειδών για τη 
συνολική διάρκεια ισχύος της σύμβασης (3 έτη, συμπεριλαμβανομένης 
της μονοετούς παράτασης) από την υπογραφή της σύμβασης. Σε 
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περίπτωση που ορισμένα από τα είδη του Πίνακα Οικονομικής 
Προσφοράς δεν είναι διαθέσιμα από τον κατασκευαστή λόγω παλαιότητας 
ή άλλο λόγο, θα επισημανθούν σχετικά και θα προταθεί, κατ΄ εξαίρεση, 
αξιόπιστη εναλλακτική λύση, ισοδύναμων ή καλύτερων τεχνικών 
προδιαγραφών. 

3. ότι εγγυόμαστε πως και τα υλικά εκτός καταλόγου που πιθανόν θα 
απαιτηθούν  θα είναι καινούργια και αχρησιμοποίητα. 

4. ότι σε περίπτωση παροχής υλικών που δεν ανταποκρίνονται στα ποιοτικά 
κριτήρια της Α.Μ. ή ελαττωματικών υλικών θα γίνεται άμεσα η 
αντικατάστασή τους με νέα σύμφωνα με τα κριτήρια της Α.Μ. 

 
15.3 Επισημάνσεις σχετικές με την Τεχνική Προσφορά. 
 

Η Τεχνική Προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου! Τα 
στοιχεία της χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης 

Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, η Α.Μ. δύναται να καλεί 
εγγράφως τους διαγωνιζόμενους, να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα 
έγγραφα που έχουν υποβάλλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
310 του Ν.4412/16, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν πλήρως στον παρόντα 
διαγωνισμό. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
16.1 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού 

στον Υποφάκελο «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”. 

Επισημαίνεται ότι, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει επίσης σε 
ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή αρχείου ‘pdf” συμπληρωμένο 
και ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον ίδιο το διαγωνιζόμενο (σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο (σε 
περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης), το Έντυπο της Οικονομικής 
Προσφοράς του Προσαρτήματος Γ της Διακήρυξης (8 σελίδες). Σε 
αντίθετη περίπτωση η οικονομική προσφορά θεωρείται ανυπόστατη. Το 
Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνει τον Πίνακα Οικονομικής 
Προσφοράς όπου αναφέρονται τα ζητούμενα είδη γραφικής ύλης, οι μονάδες 
τους και οι κατ’ εκτίμηση  ποσότητες για κάθε ένα από αυτά. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 
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Οι οικονομικές προσφορές που θα δοθούν δεν θα υπερβαίνουν το αντίστοιχο 
ποσό του προϋπολογισμού της Α.Μ., επί ποινή αποκλεισμού. 

Οι τιμές στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ 
και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση υπάρξεως 
αναντιστοιχίας της ολογράφως και της αριθμητικώς καταγεγραμμένης τιμής, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στη διόρθωση βάσει της ολόγραφης 
αναγραφής / τιμής και χρησιμοποιεί για την κατάταξη των προσφορών τη 
διορθωμένη πλέον προσφορά του διαγωνιζομένου. 

Αν κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς διαπιστωθεί από την επιτροπή 
αριθμητικό λάθος στους υπολογισμούς των ποσών, αυτό θα διορθωθεί από την 
επιτροπή με βάση τη δοθείσα τιμή μονάδος και θα ληφθεί υπόψη το ποσό που 
προκύπτει μετά τη διόρθωση.  

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, 
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο 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.  

Εφιστάται η προσοχή των Διαγωνιζομένων στην ορθή συμπλήρωση του 
εντύπου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο. Οποιαδήποτε 
διόρθωση, διαγραφή, παραπομπή ή γενικά αλλοίωση του κειμένου του 
Εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς ή και διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή 
όρων σε αυτό, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού 
και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του 
Διαγωνιζομένου που τις διατυπώνει. Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ 
ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής τιμής στο Έντυπο της Οικονομικής 
Προσφοράς, υπερισχύει η ολόγραφη αναγραφή.  

Δεν περιλαμβάνεται στα προσφερόμενα ποσά ο ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την 
Α.Μ. 

 
16.2 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τριακόσιες 

εξήντα (360) ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που 
αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 17 ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
17.1 Γενικά 
 

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από σχετική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του 
Δ.Σ. της Α.Μ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα έχει την ευθύνη διενέργειας του 
διαγωνισμού από την αποσφράγιση των προσφορών μέχρι και το στάδιο της 
υποβολής εισήγησης στο Δ.Σ. της Α.Μ. για την κατακύρωση του Διαγωνισμού 
στον μειοδότη, ή τη ματαίωση της διαδικασίας και γενικότερα θα γνωμοδοτεί για 
κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διαδικασία της ανάθεσης έως την 
υπογραφή της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων που ανακύψουν κατά την εξέταση τυχόν 
προσφυγών από την ΑΕΠΠ. 
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Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών θα γίνει με κριτήρια 
που αναλύονται στη συνέχεια. 

 
17.2 Φάσεις Διαγωνισμού 

Η διαδικασία του Διαγωνισμού χωρίζεται στις ακόλουθες δύο (2) φάσεις: 
 

17.2.1 1η Φάση: Έλεγχος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών 
  Προσφορών των Διαγωνιζομένων.  

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται κατά το χρόνο που 
ορίζεται στο άρθρο 10.2 της παρούσης, µέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης 
στο σύστημα Επιτροπής Διαγωνισμού της Α.Μ. 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. 

Κατόπιν, σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή ελέγχει τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά και στοιχεία για κάθε διαγωνιζόμενο και αποφασίζει εάν 
πληρούνται οι τεθέντες όροι συμμετοχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
παρούσας Διακήρυξης. 

Στην 1η φάση του Διαγωνισμού, αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της Διακήρυξης. Οι Υποφάκελοι των 
Οικονομικών Προσφορών παραμένουν κλειστοί. 

Καθ’ όλη την διάρκεια ελέγχου των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα και την ευχέρεια να 
ζητήσει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, διευκρινίσεις και συμπληρώσεις επί 
των υποβληθέντων και μόνο στοιχείων τα οποία οι Διαγωνιζόμενοι 
υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός επτά (7) ημερών από την από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 
102 του Ν. 4412/2016. Διαγωνιζόμενοι που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος ή σε έντυπη μορφή ελλιπή στοιχεία για τα οποία η Επιτροπή 
Διαγωνισμού θα ζητήσει συμπληρώσεις-διευκρινίσεις εντός εύλογου χρόνου και 
δεν θα δοθούν ή θα δοθούν ελλιπείς αποκλείονται της συμμετοχής τους στη 
2η φάση του Διαγωνισμού. 

Στην 1η φάση του Διαγωνισμού, αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι: 

α) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις του άρθρου 14. 

β) απορρίφθηκαν βάσει της αξιολόγησης των στοιχείων των τεχνικών 
προσφορών τους σύμφωνα με το άρθρο 18. 

Μετά τον έλεγχο των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά», η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό αξιολόγησης της 1ης Φάσης στο 
οποίο θα αναγράφεται ποίοι γίνονται αποδεκτοί στην επόμενη φάση και ποίοι 
αιτιολογημένα αποκλείονται. 
Τα αποτελέσματα της 1ης φάσης του Διαγωνισμού δεν κοινοποιούνται στους 
Διαγωνιζόμενους και η Επιτροπή Διαγωνισμού προχωράει στην επόμενη φάση 
του Διαγωνισμού.  

Οι διαγωνιζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της 1ης φάσης θα 
συμμετάσχουν στην 2η φάση της διαδικασίας του Διαγωνισμού, δηλαδή την 
διαδικασία του ανοίγματος των υποφακέλων των Οικονομικών Προσφορών. 
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17.2.2 2η Φάση: Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών και Συνολική Αξιολόγηση 
 
Οι ηλεκτρονικοί Υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών όλων των 
διαγωνιζομένων αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω της αρμόδιας, 
πιστοποιημένης στο σύστημα, Επιτροπής Διαγωνισμού, σε ημερομηνία και 
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των Υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι διαγωνιζόμενοι 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των οικονομικών 
προσφορών που προσφέρθηκαν. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά του 
(Υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» έκρινε 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού μειοδότη (προσωρινού Αναδόχου). 

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα και την ευχέρεια να ζητήσει 
διευκρινίσεις σχετικές με τις οικονομικές προσφορές, αν περιέχουν ασάφειες ή 
ήσσονος σημασίας ατέλειες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 
4412/16. Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να ανταποκριθούν στα απαιτούμενα 
εντός επτά (7) ημερών από την από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση προσφορών που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η Α.Μ. 
επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω φάσεων («Δικαιολογητιοκά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά» & «Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση 
του ΔΣ της Α.Μ., η οποία μαζί με το σχετικά Πρακτικά κοινοποιείται στους 
συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της Α.Μ., χωρούν προδικαστικές 
προσφυγές, σύμφωνα με την παράγραφο 17.4 του παρόντος άρθρου. 

Αν δεν υπάρξουν προσφυγές επί των αποτελεσμάτων ή μετά την εξέταση των 
τυχόν προσφυγών, η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί το διαγωνιζόμενο που έχει 
τη χαμηλότερη προσφορά και αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης 
(προσωρινός Ανάδοχος), μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ να καταθέσει τα 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσης. 
 

17.3 Κατακύρωση Διαγωνισμού 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, καλείται 
ο προσωρινός μειοδότης (προσωρινός Ανάδοχος), στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική 
ειδοποίηση, η οποία του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να υποβάλλει µέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείου “pdf” και σε σφραγισμένο φάκελο µε σήμανση 
«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», τα δικαιολογητικά που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 21. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά και δεν απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
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Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσωρινό μειοδότη και σε έντυπη 
μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία σε 
έντυπη μορφή, κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Α.Μ. με διαβιβαστική 
επιστολή του μειοδότη σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης». 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 
μειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πραγματοποιείται δύο 
(2) εργάσιμες ημέρες μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη 
μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να 
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. 

Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις στα 
υποβληθέντα και ο Προσωρινός Ανάδοχος υποβάλει εντός της 10-ήμερης 
προθεσμίας αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής η Α.Μ. παρατείνει 
την προθεσμία υποβολής για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 103, παρ. 2 του 
Ν. 4412/16. 

Η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή εάν κατά τον έλεγχο 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή εάν από τα 
δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 12 ή των απαιτήσεων του άρθρου 13 ή η 
ύπαρξη ελλείψεων, συνιστούν λόγους αποκλεισμού του μειοδότη, απόρριψη 
της προσφοράς του και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του, 
με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 104 του Ν.4412/16. Σε αυτή την 
περίπτωση η Α.Μ. καλεί τον επόμενο σε σειρά στο τελικό Πίνακα Κατάταξης 
των διαγωνιζομένων να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και 
συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 103 του 
Ν.4412/16. 

 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
συμπλήρωση δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του φακέλου στο Δ.Σ. της Α.Μ. 
για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν.  

Η Α.Μ. κοινοποιεί ηλεκτρονικά την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών σε κάθε προσφέροντα που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά εκτός 
από τον προσωρινό Ανάδοχο. Κατά της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της Α.Μ., 
χωρούν προδικαστικές προσφυγές, σύμφωνα με την παράγραφο 17.4 του 
παρόντος άρθρου. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, 
η Α.Μ. προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας. 
 

17.4 Προδικαστικές Προσφυγές 
 
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της Α.Μ., διέπονται από 
τις διατάξεις του Βιβλίου IV, «ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»  (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/16, όπως 
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έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 
 

Άρθρο 18  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα εξετάσει μόνο τη συμμόρφωση των Τεχνικών 
Προσφορών με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης (σύστημα “pass-fail”). Η μη 
συμμόρφωση των διαγωνιζομένων με τις απαιτήσεις, θα έχει σαν αποτέλεσμα 
τον αποκλεισμό τους από την περαιτέρω διαδικασία του Διαγωνισμού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 19 ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
 

Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικαλούνται και να κάνουν χρήση της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ή της τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 307 του Ν.4412/16, 
ανεξάρτητα από την νομική φύση των υφισταμένων σχέσεων μεταξύ αυτών και 
των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η επίκληση πόρων 
τρίτων να είναι διαθέσιμη από το διαγωνιζόμενο για την εκτέλεση της 
Σύμβασης. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικαλούνται και να κάνουν χρήση της τεχνικής 
και επαγγελματικής ικανότητας άλλων φορέων μόνο εάν οι τρίτοι θα προβούν 
στην προμήθεια των προϊόντων, για την οποία απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος επικαλείται πόρους τρίτων, ο τρίτος θα 
ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον Ανάδοχο έναντι της Α.Μ. για 
τους πόρους που διαθέτει σε αυτόν.  

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στον Υποφάκελο «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και το ΤΕΥΔ των φορέων, τα προσόντα των 
οποίων επικαλούνται. 

Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι απαιτείται να υποβάλουν στο φάκελο 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα απαιτούμενα των παραγράφων 13.1 και 
13.2 της παρούσας για τους τρίτους. Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα 
πρέπει να περιληφθούν τα δικαιολογητικά του ΤΕΥΔ και για τους τρίτους, όπως 
προβλέπεται για τους διαγωνιζόμενους. 

Επίσης, στα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα περιληφθεί απόφαση του Δ.Σ. ή 
του αρμόδιου καταστατικού οργάνου του φορέα, με την οποία θα εγκρίνεται η 
παροχή προς το διαγωνιζόμενο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να εξειδικεύει τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για τη 
Σύμβαση σε τρόπο ώστε να είναι δυνατόν στην Α.Μ. να προβεί στην 
αξιολόγηση και να εκτιμήσει την σημασία των σχετικών πόρων και να 
διαπιστώσει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης την υλοποίηση αυτής της 
δέσμευσης. Επίσης υποβάλλεται αντίστοιχη απόφαση από το αρμόδιο 
καταστατικό όργανο του διαγωνιζόμενου περί αποδοχής της σχετικής 
επίκλησης. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω υποχρεώσεις του 
διαγωνιζόμενου, η επίκληση δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 
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Τα ως άνω θα υποβληθούν και για κάθε άλλον φορέα για τον οποίο θα κάνουν 
χρήση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας έστω και αν οι φορείς αυτοί 
είναι θυγατρικές εταιρείες του τρίτου. 

Υπό τους ίδιους όρους, μια Ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται 
στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του διαγωνιζόμενου και των φορέων που αφορούν 
την επίκληση πόρων τρίτων, θα αποτελέσουν περιεχόμενο της Σύμβασης. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνιζόμενος αδυνατεί να διαθέσει τους πόρους 
που επικαλέστηκε, τότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του άρθρου 8 της 
παρούσας, καταπίπτει προς όφελος της Α.Μ. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. της 
Α.Μ. δύναται να ανακηρύξει Ανάδοχο το διαγωνιζόμενο του οποίου η 
προσφορά έπεται στην κατάταξη που έχει συντάξει η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20 ΜΑΤΑΙΩΣΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
20.1 Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση των αποτελεσμάτων του και την 

κατακύρωσή του από το Δ.Σ. της Α.Μ. 
 

20.2  Η Α.Μ. με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, ματαιώνει/ακυρώνει τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε 
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή λόγω αποκλεισμού όλων των 
προσφερόντων σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης 

 
20.3 Ματαίωση / ακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να λάβει χώρα με 

απόφαση του Δ.Σ. της Α.Μ. και μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον από την παρατυπία 
επηρεάζεται το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 

β)  Εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με την 
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού 
αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Α.Μ. 

γ)  Αν λόγω ανωτέρα βίας δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης. 

δ)  Εάν η προσφορά κριθεί μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 

ε)  Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και οι διαγωνιζόμενοι δεν δεχτούν να τις 
παρατείνουν. 

 
20.4 Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε φάση της διαδικασίας, 

μπορεί να ακυρωθεί μερικά η διαδικασία του Διαγωνισμού και, ή να 
αναμορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσμα του από το Δ.Σ. της Α.Μ., ή να 
αποφασισθεί από το ίδιο το Δ.Σ. η επανάληψη του Διαγωνισμού από το σημείο 
που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 

 
20.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 317 του Ν.4412/16. 
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20.6 Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν 
συμμετάσχει σε αυτόν, δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε 
λόγο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 21 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
καλείται ο «Προσωρινός Ανάδοχος» να καταθέσει στην Α.Μ. πριν την 
υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 17.3 της παρούσας. 

 
21.1 Δικαιολογητικά για τον έλεγχο του Άρθρου 12 «Λόγοι Αποκλεισμού» 

 
21.1.1 Για τις περιπτώσεις της παρ. 12.1.1 έως 12.1.6 θα προσκομίζεται απόσπασμα 

του σχετικού μητρώου όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, άλλου 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο Διαγωνιζομένος ή κάθε μέλους του (σε περίπτωση ένωσης) 
από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. 
Εφόσον αυτός είναι νομικό πρόσωπο, τα ποινικά μητρώα πρέπει να αφορούν: 

- τους διαχειριστές του (σε περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.),  

- τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. (σε περίπτωση Α.Ε.), 

- τα μέλη του Δ.Σ. (σε περίπτωση συνεταιρισμού)  

- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη 
περίπτωση), 

- το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονομική προσφορά για 
λογαριασμό του νομικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα 
παραπάνω. 

21.1.2   α) Για τα στοιχεία των άρθρων 12.2.1 και 12.2.2 για την Ελλάδα απαιτείται να 
προσκομιστεί το αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο που 
εκδίδουν οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και βεβαίωση μη οφειλής που εκδίδεται από τον 
Ε.Φ.Κ.Α. ή τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.   

  Για τους αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους, απαιτούνται να προσκομισθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους μέλους ή χώρας, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση. Σε 
περίπτωση που το κράτος μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωσή του ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που 
είναι εγκατεστημένος ο Διαγωνιζόμενος. 

  β) Για το στοιχείο του άρθρου 12.2.3 απαιτείται να προσκομιστεί το 
πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Εφόσον η έκδοση 
του  ανωτέρω πιστοποιητικού δεν είναι εφικτή το πιστοποιητικού αυτό 
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αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ. 2 του Ν. 
4412/16, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 
έκδοση του πιστοποιητικού. 

  Για τους αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους, απαιτούνται να προσκομισθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους μέλους ή χώρας, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση. Σε 
περίπτωση που το κράτος μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωσή του ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που 
είναι εγκατεστημένος ο Διαγωνιζόμενος. 

21.1.3 Τα στοιχεία του άρθρου 12.3.2, για την Ελλάδα, αποδεικνύονται με σχετικά 
πιστοποιητικά των οικείων Πρωτοδικείων. Από τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει 
να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν ευρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν φέρουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. Ειδικά η μη αναστολή των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, για τις περιπτώσεις των στοιχείων των άρθρων 
12.3.2 πρέπει να υποβάλλουν, ισότιμο έγγραφο εκδιδόμενο από Δικαστική ή 
Διοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που το 
κράτος μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα 
κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωσή του ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο Διαγωνιζόμενος. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες 
υπηρεσίες παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε 
τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά η προσφορά 
του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

21.1.4 Για την περίπτωση 12.3.9 θα προσκομίζεται πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα 
(επαγγελματικού μητρώου ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου) περί μη διάπραξης 
επαγγελματικού παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Οι 
διαγωνιζόμενοι, για τους οποίους δεν υφίσταται πειθαρχικός φορέας θα 
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υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και ότι 
δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για τους αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους, απαιτούνται να προσκομισθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους μέλους, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση που 
το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή για κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 
του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Διαγωνιζομένου. 

21.1.5 Για τις περιπτώσεις των άρθρων 12.3.1, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 
12.3.8, 12.3.10 για την Ελλάδα θα προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερομένου ότι ο οικονομικός φορέας δεν υπόκειται σε καμία των 
προαναφερόμενων περιπτώσεων του άρθρου 12 της παρούσας ή στα κράτη 
μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης 
του διαγωνιζομένου. 

 
21.2 Νομιμοποιητικά έγγραφα  
 
21.2.1 Νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, καθώς και το ποια 
πρόσωπα είναι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι τον έχουν δεσμεύσει με την 
υπογραφή τους στα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού. Προς διευκόλυνση 
παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος των νομιμοποιητικών εγγράφων που 
απαιτείται να προσκομιστούν για τις ανώνυμες εταιρείες που έχουν συσταθεί 
και λειτουργούν σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο: 

 Σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.):  

α) Φωτοαντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού θεωρημένου 
από δημόσια αρχή, όπως κατατέθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία και το ΦΕΚ 
όπου έγινε η δημοσίευσή του, εάν απαιτείται, άλλως η ανακοίνωση 
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ. 

β) ΦΕΚ δημοσίευσης του πρακτικού συγκρότησης σε σώμα του ισχύοντος 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εάν απαιτείται, άλλως η ανακοίνωση 
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.  

γ) Βεβαίωση μητρώου εταιρειών της υπηρεσίας ΓΕΜΗ (με ημερομηνία 
έκδοσης όχι προγενέστερη των τριάντα (30) ημερών από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών) περί καταστατικών 
τροποποιήσεων, μη λύσης της εταιρείας και θέσης της σε εκκαθάριση μη 
ύπαρξης αίτησης, αγωγής ή δικαστικής απόφασης για λύση της εταιρείας και 
διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή κλπ 

Σε περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

α) Φωτοαντίγραφο του -τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως 
κατατέθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία και το ΦΕΚ όπου έγινε η δημοσίευσή 
του εάν απαιτείται άλλως η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ. 

β) Βεβαίωση μητρώου εταιρειών της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (με ημερομηνία 
έκδοσης όχι προγενέστερη των τριάντα (30) ημερών από την καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής προσφορών) περί καταστατικών τροποποιήσεων, μη 
λύσης της εταιρείας και θέσης της σε εκκαθάριση μη ύπαρξης αίτησης, 
αγωγής ή δικαστικής απόφασης για λύση της εταιρείας και διορισμό ή 
αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή κλπ. 

 Σε περίπτωση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, Ομορρύθμων ή 
Ετερορρύθμων εταιρειών (I.K.E., Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

α) Φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας θεωρημένου από δημόσια 
αρχή και των τυχόν τροποποιήσεών του και ανακοίνωση καταχώρησης στο 
ΓΕΜΗ. 

β) Βεβαίωση μητρώου εταιρειών της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (με ημερομηνία 
έκδοσης όχι προγενέστερη των τριάντα (30) ημερών από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών) περί καταστατικών τροποποιήσεων, μη 
λύσης της εταιρείας και θέσης της σε εκκαθάριση μη ύπαρξης αίτησης, 
αγωγής ή δικαστικής απόφασης για λύση της εταιρείας και διορισμό ή 
αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή κλπ. 

 Για ατομικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα: 

 Φωτοαντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος από την αντίστοιχη ΔΟΥ και των 
μεταβολών 

 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης η ως άνω υποχρέωση προσκόμισης 
νομιμοποίησης ισχύει για κάθε μέλος αυτής. 

21.2.2 Απόφαση του ΔΣ της εταιρείας (ή του αρμόδιου, σύμφωνα με το καταστατικό, 
οργάνου αυτής), με την οποία θα εγκρίνεται ο ορισμός εκπροσώπου για την 
υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή δήλωσης για το Διαγωνισμό καθώς και για 
την υποβολή και υπογραφή της προσφοράς και των τυχόν άλλων απαιτούμενων 
στοιχείων μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση ένωσης, η ως άνω απόφαση οφείλει να περιλαμβάνει επί πλέον 
για κάθε μέλος: 

• την αποδοχή για την από κοινού συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την 
εκτέλεση της Σύμβασης, 

• την έκταση και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), 

• τη δήλωση ότι θα ευθύνονται αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου το κάθε ένα 
από αυτά για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση απέναντι 
στην Α.Μ., 

• τον ορισμό φυσικού προσώπου ως κοινού εκπροσώπου της σύμπραξης 
απέναντι στην Α.Μ. καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης,  

• το διορισμό του μέλους με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην Κ/Ξ 
ως “Leader” το οποίο θα έχει την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα 
των υπολοίπων μελών να εκπροσωπεί την Κ/Ξ και να δεσμεύει τους 
κοινοπρακτούντες απέναντι στην Α.Μ. και γενικότερα να ενεργεί και να 
δηλώνει κάθε τι απαραίτητο για την πραγματοποίηση της σύμβασης. Από 
το μέλος αυτό θα προέρχεται και το φυσικό πρόσωπο που θα ορισθεί ως 
κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας έναντι της Α.Μ. 

 
21.3 Δικαιολογητικά για τον έλεγχο του άρθρου 13 «Κριτήρια Επιλογής»  
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Επίσης, απαιτείται να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
αναλυτικά στο άρθρο 13 της παρούσας με τα οποία αποδεικνύονται ότι 
πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του σχετικού άρθρου. 

 
21.4 Σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι επικαλούνται και κάνουν χρήση της 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 
307 του Ν.4412/16, οι τρίτοι οφείλουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά της 
παρ. 21.1, τα δικαιολογητικά του άρθρου 13 (τα σχετικά με την επίκληση) και 
την απόφαση του Δ.Σ. ή του αρμόδιου καταστατικού οργάνου του φορέα, με 
την οποία θα εγκρίνεται η παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας (εμπειρία) του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη 
διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Επίσης, ο 
διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει την αντίστοιχη απόφαση περί αποδοχής 
της σχετικής επίκλησης. 

 
21.5 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις όπως ορίσθηκαν στα 
άρθρα 7,12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, 
κατά τη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της 
Σύμβασης. Συνίσταται στους οικονομικούς φορείς να μεριμνούν εγκαίρως για τη 
έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (ιδιαίτερα αυτών που δεν 
εξασφαλίζονται εκ των υστέρων) προκειμένου να καλύπτονται τα ανωτέρω. 

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα της υποβολής 
τους σύμφωνα με τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Ειδικότερα: 
α) Τα δικαιολογητικά των παρ. 21.1.1, 21.1.2Β & 21.1.3 πρέπει να έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους 

β) Τα δικαιολογητικά της παρ. 21.1.2Α πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να 
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

γ) Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 
30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους. 

δ) Οι ένορκες βεβαιώσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή τους. 

ε) Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

Όλα τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, έγγραφα κλπ. που θα κατατεθούν από 
τους διαγωνιζόμενους πρέπει να είναι πρωτότυπα ή απλά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα δημοσίων εγγράφων. Σχετικά με τις επικυρώσεις αντιγράφων, 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14, περί κατάργησης της 
υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων πλην των περιπτώσεων 
που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απαιτείται η υποβολή 
πρωτοτύπων εγγράφων. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν απαιτείται να έχουν 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

Όπου στα απαιτούμενα δικαιολογητικά του διαγωνισμού αναφέρεται η υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης, ως τέτοια νοείται, για μεν τις ελληνικές επιχειρήσεις, η 
«Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86», για δε τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, 
δήλωση ανάλογης αποδεικτικής ισχύος. Ως τέτοια νοείται ένορκη βεβαίωση, ή 
όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη ένορκης βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας που είναι εγκατεστημένος ο Διαγωνιζόμενος.   
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 Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να 
ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 
από τα ανωτέρω αναφερόμενα, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 
της διαδικασίας.  

Η Α.Μ. επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί 
απαραίτητο μετά την εξέταση των νομιμοποιητικών και λοιπών εγγράφων και 
στοιχείων που θα υποβληθούν πριν την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης η 
Α.Μ. δικαιούται αν αμφιβάλλει, να απευθύνεται άμεσα στις αρμόδιες αρχές για 
τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική κατάσταση 
του «Προσωρινού Αναδόχου». Όταν οι πληροφορίες αφορούν «Προσωρινό 
Ανάδοχο» εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Το αίτημα παροχής πληροφοριών 
μπορεί να αφορά νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου, όπως ορίζει η εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους εγκατάστασης.  

Σε περίπτωση ένωσης, η υποχρέωση υποβολής όλων των παραπάνω 
εγγράφων, στοιχείων, πιστοποιητικών και υπεύθυνων δηλώσεων, ισχύουν για 
κάθε μέλος χωριστά.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 22 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 316 του Ν. 4412/16, κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον «Προσωρινό Ανάδοχο» και καλείται να προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύμβασης, θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη, τα οποία ορίζονται ως 
συμβατικά, αλληλοσυμπληρώνονται και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, η δε σειρά 
ισχύος αυτών, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, καθορίζεται ως εξής: 

• Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό 
• Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 
• Η Διακήρυξη με τα Προσαρτήματά της και το Τεύχος Διευκρινίσεων που 
τυχόν θα εκδοθεί. 

Η σύμβαση υπογράφεται, από πλευράς Αναδόχου, από εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει και σφραγίζει επίσης 
και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. Η σύμβαση επί συμπράξεων ή 
κοινοπραξιών υπογράφεται από τον νόμιμο Κοινό Εκπρόσωπο εφόσον είναι 
νομίμως εξουσιοδοτημένος προς τούτο. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο επιλεγείς Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει:  
 

22.1 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, είναι Κοινοπραξία ή Σύμπραξη, θα πρέπει 
πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την υπογραφή της Σύμβασης να 
υποβάλει Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της Κοινοπραξίας ή απόφαση 
του αρμοδίου καταστατικού οργάνου κάθε μέλους της Σύμπραξης αντιστοίχως, 
όπου θα αναφέρονται υποχρεωτικά: 
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1) Η αποδοχή για την από κοινού συμμετοχή στην εκτέλεση της Σύμβασης. 

2) Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην κοινοπραξία (σύμπραξη). 

3)  Ο διορισμός του μέλους με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην 
κοινοπραξία ως “leader”, το οποίο θα έχει την ανέκκλητη εντολή και 
πληρεξουσιότητα των υπολοίπων μελών να εκπροσωπεί την κοινοπραξία 
και να δεσμεύει τους κοινοπρακτούντες απέναντι στην Α.Μ. καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύμβασης και γενικότερα να ενεργεί και να δηλώνει κάθε τι 
απαραίτητο για την εκτέλεση της Σύμβασης. Από το μέλος αυτό (leader) θα 
προέρχεται και το φυσικό πρόσωπο που θα ορισθεί ως ο κοινός 
εκπρόσωπος της κοινοπραξίας έναντι της Α.Μ. και ο αναπληρωτής του. 

4)  Ο ορισμός εκπροσώπου της σύμπραξης και αναπληρωτή αυτού, απέναντι 
στην Α.Μ. 

5) Ότι τα μέλη θα ευθύνονται απέναντι στην Α.Μ. και το νόμο αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

Οι ορισμοί εκπροσώπου και αναπληρωτή της Κοινοπραξίας και της Σύμπραξης  
θα συνοδεύονται από δηλώσεις αποδοχής του διορισμού τους. Ο διορισμός 
του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει 
να είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέματα που 
αφορούν την εκτέλεση της Σύμβασης (π.χ. είσπραξη πληρωμών υποβολή 
λογαριασμών, λήψη εντολών, ανταλλαγή αλληλογραφίας, παραλαβή 
εγγυητικών επιστολών κλπ). 
 

22.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία, οφείλει επίσης να ορίσει με 
απόφαση των αρμοδίων οργάνων της τον εκπρόσωπό της για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Η απόφαση διορισμού θα συνοδεύεται και από δήλωση αποδοχής 
του διορισμού του εκπροσώπου. 

Ο διορισμός του εκπροσώπου και η δήλωση αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς 
αίρεση ή όρους και να εκτείνεται σε όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση 
της Σύμβασης (π.χ. είσπραξη πληρωμών, υποβολή λογαριασμών, λήψη 
εντολών, ανταλλαγή αλληλογραφίας, παραλαβή εγγυητικών επιστολών κλπ). 
 

22.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει πέντε (5) ημέρες πριν την υπογραφή της Σύμβασης να 
προσκομίσει σχέδιο της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το συνημμένο στην παρούσα Διακήρυξη - Υπόδειγμα Β και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8 της Διακήρυξης. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει το πρωτότυπο της 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 
 

22.4 Αν η προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης περάσει άπρακτη με 
υπαιτιότητα του ανακηρυχθέντος Αναδόχου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι θα 
έχει κληθεί, δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν προσκομίσει 
την απαιτούμενη εγγύηση ή δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της 
παρούσας, κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη 
κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής στο Διαγωνισμό προς όφελος της Α.Μ. Στην περίπτωση αυτή 
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/16 και το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Α.Μ. δύναται να ανακηρύξει Ανάδοχο τον διαγωνιζόμενο του 
οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη που έχει συντάξει η Επιτροπή 
Διαγωνισμού. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Η Α.Μ. 
διατηρεί το δικαίωμα μη κατακύρωσης του Διαγωνισμού και ματαίωσης αυτού 
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(σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας) χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωση 
οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης προς οιονδήποτε ενδιαφερόμενο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 23 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
23.1 Η Επίβλεψη της σύμβασης καθώς και η παραλαβή της διενεργούνται από τα 

γνωμοδοτικά όργανα, τα οποία θα ορισθούν από το Δ.Σ. της Α.Μ. 
Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της Α.Μ. θα ορίσει την αρμόδια Διεύθυνση Επίβλεψης 
της σύμβασης και την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, τις οποίες θα 
γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανάδοχο, μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

 Η Διεύθυνση Επίβλεψης της σύμβασης θα είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων 
της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, από την 
υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη της. Επιπλέον, θα γνωμοδοτεί για κάθε 
θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί τυχόν παρατάσεων, 
τροποποιήσεων της σύμβασης και έκπτωσης του Αναδόχου. Η 
παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις 
νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Α.Μ. που 
δίνονται για την άρτια, πλήρη και εμπρόθεσμη υλοποίηση της προμήθειας.  
 

23.2 Τα έγγραφα της Σύμβασης θα κοινοποιούνται με επιστολή από τη Διεύθυνση 
Επίβλεψης στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Αναδόχου και αντιστρόφως. 
Κάθε επιστολή θα αποστέλλεται στη διεύθυνση του συμβαλλόμενου μέρους 
που αναγράφεται στη Σύμβαση. Ημερομηνία λήψης εγγράφου από πλευράς 
Α.Μ. θα θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 
της Α.Μ. της σχετικής επιστολής, η οποία θα επιβεβαιώνεται από την 
αντίστοιχη σφραγίδα πρωτοκόλλου που θα τίθεται στην επιστολή. Οδηγίες για 
τον τύπο των επιστολών θα δοθούν στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 24 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
24.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υλικών θα γίνεται τμηματικά, βάσει των 

εκάστοτε παραγγελιών της Α.Μ., από την Επιτροπή Παραλαβής της σύμβασης 
του άρθρου 23. 

Η Επιτροπή Παραλαβής της σύμβασης θα είναι αρμόδια για όλα τα θέματα 
παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης έως τη λήξη της. Συγκεκριμένα, θα 
υλοποιήσει τις οριστικές παραλαβές, θα συντάξει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα 
παραλαβής υλικών, θα γνωμοδοτεί για την έγκρισή τους στο Δ.Σ. της Α.Μ., 
καθώς και για την αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παρεχόμενα υλικά δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υλικών και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να 
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εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υλικών, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή 
Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων ειδών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα τότε με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται τα παραδοτέα 
με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν.4412/16. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Α.Μ., η 
απόφαση του οποίου κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 
  

24.2 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 
υλικών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υλικών με άλλα, που να είναι 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 
από την απόφαση αυτή.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις . 

 
 
ΑΡΘΡΟ 25 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο Ανάδοχος θα  προμηθεύει την Α.Μ. με είδη καινούργια και αμεταχείριστα που 
θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του συγκεκριμένου τύπου όπως 
αναφέρεται στη στήλη «Περιγραφή είδους» του Πινάκα Οικονομικής Προσφοράς 
(βλ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Προσαρτήματος Γ). 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια ισχύος ης 
σύμβασης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Α.Μ. και το αργότερο εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή από τον Ανάδοχο της έγγραφης 
ειδοποίησης της επιβλέπουσας Διεύθυνσης. Οι παραδόσεις θα γίνονται με 
φροντίδα και ευθύνη του Αναδόχου στα κεντρικά γραφεία της Α.Μ. στην Αθήνα 
(Λεωφ. Μεσογείων 191-193, Τ.Κ. 115 25) και στη Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 
40, Τ.Κ. 546 27, κτίριο ATRINA), στα γραφεία της και στους χώρους των 
εργοταξίων του έργου του ΜΕΤΡΟ, εντός του Νομού Αττικής, και στα γραφεία 
της και στους χώρους των εργοταξίων του έργου του ΜΕΤΡΟ, εντός του Νομού 
Θεσσαλονίκης, ανάλογα με τις υποδείξεις της Α.Μ. 

Οι δαπάνες μεταφοράς και εκφόρτωσης των ειδών στους ως άνω χώρους 
βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο 
προσωπικό για την μεταφορά και εκφόρτωση. Ο Ανάδοχος φέρει το κίνδυνο των 
εκάστοτε παραγγελλομένων ειδών μέχρι και την παράδοσή τους στους ως άνω 
χώρους της εταιρείας.  Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος, υποχρεούται άμεσα σε 
αντικατάσταση των υλικών που υπέστησαν φθορά/ζημία κατά τη μεταφορά 
αυτών στο χώρο παράδοσης. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικών σε χώρο της Α.Μ., ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό θεωρημένο από την Α.Μ., στο οποίο να 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, τα υλικά, η ποσότητα και ο αριθμός της 
σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 26 ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  -  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
26.1       Ως συμβατική αμοιβή του Αναδόχου θεωρείται το ποσό που θα του καταβληθεί 

από την Α.Μ. βάσει των ειδών και των ποσοτήτων που αυτή θα παραλάβει και 
των τιμών που αναφέρονται στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου. Οι 
αναφερόμενες ποσότητες στην παρούσα Διακήρυξη είναι ενδεικτικές κι έχουν 
προκύψει κατόπιν επεξεργασίας δεδομένων προηγούμενων αναλώσεων. Οι 
πραγματικές ποσότητες θα είναι αυτές που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες της Α.Μ. 

 
26.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της 

μονοετούς παράτασης, οι προσφερόμενες τιμές που δίνονται στην Οικονομική 
Προσφορά θα παραμείνουν σταθερές και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση 
ή αναπροσαρμογή για οιονδήποτε λόγο.  

26.3 Στη συμβατική αμοιβή έχει συνυπολογισθεί και περιλαμβάνεται όλο το κόστος 
και οι κάθε φύσης και μορφής δαπάνες του Αναδόχου για την άρτια εκτέλεση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων, δηλαδή μισθοί, άδειες, εργοδοτικές 
εισφορές, αποζημιώσεις, δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή 
απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων προσωπικού τα γενικά έξοδα, οι δαπάνες 
του Αναδόχου και το όφελός του και γενικά κάθε δαπάνη μη ρητά 
κατονομαζόμενη. Γενικά, περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και δαπάνες του 
Αναδόχου άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενα με τη Σύμβαση, εκτός του ΦΠΑ. 

  
26.4          Ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται βάσει των τιμών της οικονομικής του 

προσφοράς. Σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία της Α.Μ., για όλες τις 
αγορές αγαθών ή υπηρεσιών, η εξόφληση τιμολογίων θα γίνεται με πίστωση 
του τραπεζικού λογαριασμού του Αναδόχου ή με δίγραμμη επιταγή, στις 15 - 20 
του επόμενου μήνα από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου και υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η οριστική παραλαβή των παρεχόμενων ειδών 
από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Για την εξόφληση των τιμολογίων απαιτείται επίσης η προσκόμιση, εκ μέρους 
του Αναδόχου των παρακάτω δικαιολογητικών: 

• Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά την πληρωμή. 

• Τιμολόγιο σύμφωνα με το νόμο. 

• Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει επίσης οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται 
από την ελληνική νομοθεσία και ζητηθεί από την Α.Μ. 

Επισημαίνεται ότι, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με :  

• παρακράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης  για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία βαρύνει τον Ανάδοχο (παρ. 7, άρθρο 375, Ν.4412/16 
όπως κάθε φορά ισχύει). Διευκρινίζεται ότι, η εν λόγω κράτηση επιβαρύνεται 
με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου, που υπολογίζεται με ποσοστό 20% 
επί του χαρτοσήμου. 

• παρακράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης υπέρ της Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η 
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εν λόγω κράτηση επιβαρύνεται με το αναλογούν χαρτόσημο και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου. 

• παρακράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών. Η εν λόγω κράτηση επιβαρύνεται με το αναλογούν χαρτόσημο 
και ΟΓΑ χαρτοσήμου. 

• οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ του Δημοσίου και τρίτων προκύπτει 
βάσει της νομοθεσίας.  

 Η εξόφληση κάθε τιμολογίου θα γίνεται μετά παρέλευση ενός μηνός από την 
υποβολή του και εφόσον προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 
δικαιολογητικά από τον Ανάδοχο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 27 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 28 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η Α.Μ. μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 
του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης  

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια 
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 12.1 της 
παρούσας και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, οφείλεται στον Ανάδοχο μόνο η 
αμοιβή που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σύμφωνα με τη 
Σύμβαση, ενώ κάθε άλλη αξίωση του Αναδόχου για υπηρεσίες που δεν έχουν 
παρασχεθεί ή που δεν είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση όπως και για θετικές ή 
αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται. Από την οφειλόμενη στον Ανάδοχο 
αμοιβή παρακρατούνται τυχόν οικονομικές απαιτήσεις της Α.Μ., όπως αυτές 
προβλέπονται από τη Σύμβαση. Καταπίπτει επίσης σε όφελος της Α.Μ. και η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, μερικώς ή ολικώς κατά περίπτωση. 
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ΑΡΘΡΟ 29 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
  

29.1  Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια την 
προθεσμία εκτέλεσης της εκάστοτε παραγγελίας αλλά και εν γένει την συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένης υπόψη της παράτασης. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 
θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά 
από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
 

29.2 Εάν τα υλικά παραδοθούν, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, μετά τη λήξη του 
προβλεπόμενου χρόνου παράδοσής τους (3 εργάσιμες ημέρες), επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει το 50% του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης των υλικών 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί του ποσού της εγκεκριμένης 
παραγγελίας, χωρίς ΦΠΑ, που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% 
επί του ποσού της εγκεκριμένης παραγγελίας, χωρίς ΦΠΑ, που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα, 

γ) για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα ύψους 10% επί του ποσού της εγκεκριμένης παραγγελίας 
χωρίς Φ.Π.Α. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας της σύμβασης, εκτός αν 
αιτιολογημένα η Α.Μ. αποφασίσει άλλως.  

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 30 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των όρων του άρθρου 29, να υποβάλει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Α.Μ. μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Δ.Σ. της Α.Μ., ύστερα 
από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Επίβλεψης της Α.Μ. 
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ΑΡΘΡΟ 31 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτικά οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση της σύμβασης και 
αφορούν ενδεικτικά την οργάνωση, υποχρεώσεις, στοιχεία, δραστηριότητα, 
οικονομικά θέματα ή υποθέσεις της Α.Μ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
διασφαλίσει ότι κάθε στέλεχος ή συνεργάτης του, που θα συνεργάζεται για την 
υλοποίηση της σύμβασης θα δεσμεύεται από τους όρους τήρησης του 
απορρήτου των πληροφοριών. Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο θα 
εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη ισχύος ή λύση της σύμβασης. Σε 
περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του εν λόγω άρθρου, η Α.Μ. έχει 
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και θα αξιώσει την αποκατάσταση κάθε 
ζημιάς που έχει υποστεί. 

 Η Α.Μ. επέχει θέση υπεύθυνου επεξεργασίας σχετικά με τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, τα οποία θα συλλεχθούν στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού και η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα μπορούν 
να κοινοποιηθούν σε φορείς, στους οποίους η Α.Μ. αναθέτει την εκτέλεση 
συγκεκριμένου έργου για λογαριασμό της, δηλαδή στους συμβούλους, τα 
υπηρεσιακά στελέχη και τους λοιπούς εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο 
της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου, στο πλαίσιο των νομίμων 
δραστηριοτήτων τους καθώς και σε δημόσιους φορείς και δικαστικές αρχές, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση 
των φακέλων προσφορών, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 
Α.Μ., η ενημέρωση των διαγωνιζομένων σχετικά με την αξιολόγηση των 
υποβληθέντων φακέλων προσφορών τους, καθώς και η εν γένει ασφάλεια και 
προστασία των συναλλαγών. 

Τα φυσικά πρόσωπα που καταθέτουν φάκελο προσφοράς ως εκπρόσωποι 
μιας διαγωνιζόμενης ένωσης προσώπων ή ενός διαγωνιζόμενου νομικού 
προσώπου, συγκατατίθενται στην επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών 
τους δεδομένων για τους ορισθέντες σκοπούς και διατηρούν όλα τα εκ του 
νόμου δικαιώματά τους περί πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης στην 
επεξεργασία και ανάκλησης της συγκατάθεσής 

 
 
ΑΡΘΡΟ 32:  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Επίσημη γλώσσα διενέργειας του διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί είναι η ελληνική. Όλα τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και έγγραφα 
που απαιτείται να υποβληθούν κατά την διενέργεια του Διαγωνισμού θα είναι 
στην ελληνική γλώσσα.  

Σε περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα έχουν συνταχθεί πρωτότυπα σε άλλη, 
πλην της ελληνικής, γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική και θα υπερισχύει η Ελληνική.  
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα 
διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 





 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
RFP-357/19 
A.Σ.: 78251  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ RFP-328/17                     Σελίδα  39  από  70 

του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή 
της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 
αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 
05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια 
των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων 
(Ν.4194/2013).  

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Το σύνολο της γραπτής 
επικοινωνίας μεταξύ της Α.Μ. και του Αναδόχου θα διεξάγεται στην Ελληνική 
γλώσσα. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 33 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί και οι εξ’ αυτής ή επ’ ευκαιρία αυτής 
απορρέουσες εκατέρωθεν αξιώσεις, από τη στιγμή της ανάθεσης στον 
Ανάδοχο, θα διέπεται από τους όρους των τευχών και την Ελληνική νομοθεσία, 
το Ν.4412/16 και από τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα. Αρμόδια είναι αποκλειστικά 
τα δικαστήρια της Αθήνας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 34 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και καταχωρείται 
στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Επίσης, το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ και όλα 
τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρούνται στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.M. (www.ametro.gr). 
 

 

http://www.ametro.gr
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α1 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) 

…………………………………………………………………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………… 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτοντος Φορέα1) 

…………….............................................................................................................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτοντος Φορέα2) 

…………….............................................................................................................................. 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ……………………..…………….…….. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ……………………………………………………………....…......ευρώ4. 

υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]:  

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .........................................................…………………..…, 

ΑΦΜ: .............................. (διεύθυνση) ..........................................………………………, 
ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]:  

(πλήρη επωνυμία) …...........................................................................………………..…., 

ΑΦΜ: ............................... (διεύθυνση) ................................................…………………, 
ή 

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

α) (πλήρη επωνυμία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (διεύθυνση) .......................................................................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (διεύθυνση) .......................................................................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (διεύθυνση) .......................................................................... 
 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης) 

 
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς.  
4 Όπως υποσημείωση 3. 
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ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα 
με την (αριθμό) ..................... Διακήρυξη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την ανάδειξη 
αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης) 
…………………………………………………………………………………………………………”. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες5 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..  

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

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

Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα και οποιαδήποτε 
διαφορά επ’ αυτής θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων Ελληνικών 
Δικαστηρίων της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ.4 του Ν.4412/16. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α2 / SAMPLE A2 
 

PARTICIPATION LETTER OF GUARANTEE 
 

Issued by (Full name of the Credit Institution) 

………………………………………………………………………………………….  

Date of issuance: …………………………….. 

To: (Full name of the Awarding Body1 ) 

…………….............................................................................................................................. 

 (Address of the Awarding Body2 ) 

…………….............................................................................................................................. 

Our Guarantee no .......................... against the amount of .......................................... euro3.  
 
We hereby declare that we irrevocably and unreservedly guarantee waiving our rights to 
make use of the benefit of division and discussion up to the amount of ……………………….. 
Euro4 in favour of: 

(i) [in case of a physical entity]:  

(full name, father’s name) ………………………………………………………….…………..,  

Tax Payer’s Number …………………. (address) …………………………...……………….,  
or 

(ii) [in case of a legal entity]: 

(full name, father’s name) ………………………………………………………….…………..,  

Tax Payer’s Number …………………. (address) …………………………...………………., 
 or 

(iii) [in case of a Joint Venture/ Consortium]: of physical/ legal entities  

a) (full name) ………………………………………………………………………..…………..,  

Tax Payer’s Number …………………. (address) ………………..………………………..  

b) (full name) ………………………………………………………………………………..…..,  

Tax Payer’s Number …………………. (address) ………………..………………………..  

c) (full name) ………………………………………………………………………………..…..,  

Tax Payer’s Number …………………. (address) ………………………..………………..  

 
(fill in all members of the Joint Venture/ Consortium) 

individually and for each one of the above and jointly and severally liable in their capacity as 
members of the Joint Venture/ Consortium for its/their participation, in accordance with 
ATTIKO METRO S.A. Invitation to Tender ………………. (number) for the appointment of a 
Contractor for the award of a Contract: 
                                                
1 As specified in the Contract documents 
2 As specified in the Contract documents 
3 The amount of the Letter of Guarantee for participation in the tender is set in the contractual 
documents against a specific amount, it is written in full and in numbers in brackets.  
4 See footnote 3 
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“(title of Contract)…………....................................................................................................”. 
 
This guarantee covers only the obligations of the entity (-ies) (in favour of whom this 
guarantee is issued), as these ensue from the participation to the above tender procedure 
throughout its validity period.  
 
The aforementioned amount remains at your disposal and shall be paid in full or in 
instalments. Payment shall be made without disagreement, dispute or objection of any kind 
on our part, without examining the validity or non validity of your claim, within five (5) days5 
upon receipt of your written notification. 
 
The present guarantee shall remain valid until ……………………….……..  
 
If this guarantee becomes payable, the relevant amount shall be subject to the applicable 
stamp duty.  
 
We hereby certify that the amount of the Letters of Guarantee already provided, including 
also the amount of the present guarantee, does not exceed the threshold of the Letters of 
Guarantee that we have the right to issue.  
 
The Letter of Guarantee shall be collectable and payable in Greece. Any dispute to be 
raised concerning this Letter of Guarantee shall be subject to the exclusive jurisdiction of the 
competent Courts in Athens, Greece and the Greek legislation. 
 

(Authorized Signature) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 As per article 302, para. 4, Law 4412/16. 





 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
RFP-357/19 
A.Σ.: 78251  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ RFP-328/17                     Σελίδα  44  από  70 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Β) 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)  
…………………………………………………………..…………………………….  
 
Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτοντος Φορέα1)  

…………………………………………………………………………………................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτοντος Φορέα2 ) 

................................................................................................................................................

.. 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού …………………………..……….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ……………………………………………………………...........ευρώ 4  

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]:  

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .........................................................…………………..…, 

ΑΦΜ: .............................. (διεύθυνση) ..........................................………………………, 
ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]:  

(πλήρη επωνυμία) …...........................................................................………………..…., 

ΑΦΜ: ............................... (διεύθυνση) ................................................…………………, 
ή 

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

α) (πλήρη επωνυμία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (διεύθυνση) .......................................................................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (διεύθυνση) .......................................................................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (διεύθυνση) .......................................................................... 

                                                
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 

συγκεκριμένο ποσό αναγράφεται Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. 
4 Όπως υποσημείωση 3. 
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 (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 
“(τίτλος σύμβασης)………………………………………………………………………”, σύμφωνα 
με την (αριθμό) ........................ Διακήρυξη της Αττικό Μετρό Α.Ε. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες 5 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας.  

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

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

Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα και οποιαδήποτε 
διαφορά επ’ αυτής θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων Ελληνικών 
Δικαστηρίων της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ.4 του Ν.4412/16. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (Γ)  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ο υπογράφων ............................................................................................................. 
ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή της ένωσης με την επωνυμία (στην 
περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι εταιρεία ή ένωση) 1 

...................................................................................................................................... 
 
δηλώνω και προσφέρω τα παρακάτω: 
 
Α) ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
Προκειμένου να διαμορφώσω (ή η εταιρεία που εκπροσωπώ να διαμορφώσει) την 
Οικονομική Προσφορά μου (της) στο διαγωνισμό που διενεργείται από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης» (διαγωνισμός RFP - 357/19) έχω 
(έχει) μελετήσει και έχω (έχει) πλήρη γνώση των όρων και των τευχών του 
διαγωνισμού τα οποία και αποδέχομαι (αποδέχεται) ανεπιφύλακτα και έχω (έχει) λάβει 
υπ΄ όψιν μου (της) όλα τα στοιχεία αυτά στην διαμόρφωση της προσφοράς μου (της)1.  

Στις παρακάτω τιμές της Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνονται και έχουν 
συνυπολογισθεί το κόστος των προσφερόμενων ειδών και το κέρδος του Αναδόχου, 
οι οποιεσδήποτε δαπάνες για γενικά ή ειδικά έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων και 
των πάσης φύσεως μισθολογικών ή άλλων δαπανών σχετικά με το απασχολούμενο 
προσωπικό και των συναφών δαπανών για ασφαλιστικές εισφορές και εν γένει 
εργοδοτικές υποχρεώσεις, οι δαπάνες μεταφοράς και εκφόρτωσης των ειδών στους 
προσδιοριζόμενους στη σύμβαση χώρους παράδοσης, οι δαπάνες ασφάλισης, οι 
κάθε είδους φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε 
τρίτου και γενικά κάθε δαπάνη, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, που είναι 
απαραίτητη  για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 
 
 

Αθήνα, ..................................... 
 

Ο ΔΗΛΩΝ 
 
 
 
 
 

(Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) 1 
Σφραγίδα και Υπογραφή 
Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου  

 
 
 
1 Διαγράφονται οι φράσεις που δεν αρμόζουν στην περίπτωση  
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Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στον παρακάτω Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς η ποσότητα που αναγράφεται στη στήλη 
«ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ» αναφέρεται στη συσκευασία που αναγράφεται στη στήλη «ΜΟΝΑΔΑ». 
 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EIΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€ χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(€ χωρίς ΦΠΑ) 

1 Ανταλλακτικά χαρτάκια κύβων άσπρα, 
500 φ ΤΕΜ  320    

 

 
2 Απόδειξη είσπραξης 50x3 ΤΕΜ  20     

 
3 Απόδειξη πληρωμής 50x3 ΤΕΜ  2      
4 Αποσυρραπτικό καβουράκι ΤΕΜ  40      
5 Αριθμομηχανή 12 ψηφίων ΤΕΜ  30      
6 Αριθμομηχανή επιστημονική ΤΕΜ  2      
7 Ατζέντες τηλεφώνου, 14x21 ΤΕΜ  2      

8 
Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 για “laser 
printers”, “ZWECKFO RM” ή ποιοτικά 
ισοδύναμα 

ΣΥΣΚ. 100 
ΤΕΜ  160    

 

 

9 Βάση γυριστού ημεροδείκτη ΤΕΜ  20     
 

10 Βάση κολλητικής ταινίας, “SCOTCH” ή 
ποιοτικά ισοδύναμα ΤΕΜ  80    

 

 

11 Βιβλίο πρακτικών 25x35 100 φ ΤΕΜ  2     
 

12 Γόμες άσπρες PVC ΣΥΣΚ. 10 
ΤΕΜ  50    

 

 

13 Δελτίο αποστολής 50x3 ΤΕΜ  2     
 

14 Διαχωριστικά 10 θεμάτων πλαστικά ΣΥΣΚ. 20 
ΤΕΜ  120    

 
 

15 Διαχωριστικά 10 θεμάτων χάρτινα ΣΥΣΚ. 20 
ΤΕΜ  360     

 

16 Διαχωριστικά 20 θεμάτων πλαστικά ΣΥΣΚ. 20 
ΤΕΜ  2     

 

17 Διαχωριστικά 20 θεμάτων χάρτινα ΣΥΣΚ. 20 
ΤΕΜ  2    

 

 

18 Διαχωριστικά 5 θεμάτων πλαστικά ΤΕΜ  100      

19 Διαχωριστικά αλφαβητάρια ελληνικά ΤΕΜ  40    
 

 

20 Διορθωτική ταινία 5mm x 6m   ΤΕΜ  3.000    
 

 

21 Διορθωτικό υγρό 20 ml ΣΥΣΚ. 10 
ΤΕΜ  12   

 

 
22 Διορθωτικό στυλό 8 ml ΤΕΜ   12    

 

23 Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας 
Α4 χαρτόνι 

ΣΥΣΚ. 100 
ΦΥΛΛΩΝ  6     
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24 Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας, Α4 διαφανές ΣΥΣΚ. 100 
ΦΥΛΛΩΝ  10     

 

25 Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας 
Α4 πλαστικό 

ΣΥΣΚ. 100 
ΦΥΛΛΩΝ  2     

 

26 Ημεροδείκτης γυριστός  ΤΕΜ  780     
 

27 Ημερολόγια ημερήσια 17x25 ΤΕΜ  10     
 

28 Θήκες Γ διαφανείς ΣΥΣΚ. 100 
ΤΕΜ  90     

 

29 Θήκες Γ χρωματιστές ΣΥΣΚ. 100 
ΤΕΜ  10     

 

30 Θήκες γραφείου σταθερές ΤΕΜ  60     
 

31 Θήκες Π με τρύπες ΣΥΣΚ. 100 
ΤΕΜ  180     

 

32 Θήκες Α4 για 3 CD ΣΥΣΚ. 5 ΤΕΜ  900    
 

 

33 Θήκη περιοδικών 10-αρα, «ΙΩΝΙΑ» ή  
ποιοτικά ισοδύναμα ΤΕΜ  500    

 
 

34 Καλάθια αχρήστων 16 It ΤΕΜ  4    
 

 

35 Κιβώτιο αρχείου με καπάκι και λαβές, 
30x35x50 ΤΕΜ  400    

 

 

36 Κλασέρ A3 πλαστικό ΤΕΜ  40    
 

 

37 Κλασέρ 4εκ.πλαστικό ΤΕΜ  20    
 

 

38 Κλασέρ 8εκ.πλαστικό ΤΕΜ  180     
 

39 Κλιμακόμετρο ΤΕΜ  20     
 

40 Κλιπ 19mm, ΣΕΤ 10ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  740     
 

41 Κλιπ 24mm, ΣΕΤ 10ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  400     
 

42 Κλιπ 32mm, ΣΕΤ 10ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  400    
 

 

43 Κλιπ 42mm, ΣΕΤ 10ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  260     
 

44 Κλιπ 51mm, ΣΕΤ 10ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  260     
 

45 Κόλλα UHU Stick 21 gr ή  ποιοτικά  
ισοδύναμα ΤΕΜ  90     

 

46 Κόλλα UHU ρευστή 21 ml ή  ποιοτικά  
ισοδύναμα ΤΕΜ  200     

 

47 Κολλητική ταινία 19 x 33 ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  30    
 

 

48 Κολλητική ταινία καφέ συσκευασίας 5 
cm ΤΕΜ  120     

 

49 Κολλητική ταινία διαφανής 
συσκευασίας 5 cm. ΤΕΜ  180     
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50 Κοπίδια μεγάλα ΤΕΜ  60     
 

51 Κοπίδια μικρά ΤΕΜ  40    
 

 
52 Κουτιά αρχείου με λάστιχο 4 εκ. ΤΕΜ  40     

 
53 Κουτιά αρχείου με λάστιχο 7 εκ. ΤΕΜ  100     

 

54 Κουτιά αρχείου με λάστιχο 10 εκ. ΤΕΜ  160     
 

55 Κουτιά FIBER με λάστιχο 3 εκ. ΤΕΜ  30    
 

 

56 Κουτιά FIBER με λάστιχο 5 εκ. ΤΕΜ  30    
 

 
57 Κουτιά FIBER με λάστιχο 8 εκ. ΤΕΜ  200     

 
58 Κουτιά FIBER με λάστιχο 11 εκ. ΤΕΜ  200      
59 Κύβος για χαρτάκια πλαστικός ΤΕΜ  6      
60 Λάμες κουπιδιού μεγάλου ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  10      

61 Λάμες κουπιδιού μικρού ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  20     
 

62 Mouse pads GEL ΤΕΜ  10     
 

63 Mouse pads σπογγώδη ΤΕΜ  70     
 

64 Μαρκαδοράκια 0,5  ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  600     
 

65 Μαρκαδοράκια 0,7 ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  300     
 

66 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι Edding ή  
ποιοτικά ισοδύναμα ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  20     

 
67 Μαρκαδόροι για CD ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  10     

 

68 Μαρκαδόροι για white board ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  20     
 

69 Μετροταινίες μεταλλικές 5μ ΤΕΜ  2     
 

70 Μετροταινίες μεταλλικές 50μ ΤΕΜ  2     
 

71 Μαρκαδόρος υπογράμμισης ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  90     
 

72 Μηχανικά μολύβια 0,5 ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  20     
 

73 Μηχανικά μολύβια 0,7 ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  10     
 

74 Μηχανικά μολύβια  0,9 ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  10     
 

75 Μολύβια με γόμα ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  120     
 

76 Μολυβοθήκες ποτήρι μαύρες ΤΕΜ  25     
 

77 Μπλοκ διαφανές A3 ΤΕΜ  2      
78 Μπλοκ διαφανές Α4 ΤΕΜ  2     
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79 Μπλοκ καρέ Α4 ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  2     
 

80 Μπλοκ κατριγέ Α4 ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  2     
 

81 Μπλοκ λευκό Α4 ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  2     
 

82 Μπλοκ ριγέ Α4 ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  20     
 

83 Μπλοκ ριγέ Α5 ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  50     
 

84 Μπλοκ ριζόχαρτο A3 ΤΕΜ  50     
 

85 Μπλοκ ριζόχαρτο Α4 ΤΕΜ  20     
 

86 Μύτες για μηχανικά μολύβια 0.5 ΣΥΣΚ. 12 ΤΕΜ  60      

87 Μύτες για μηχανικά μολύβια 0.7 ΣΥΣΚ. 12 ΤΕΜ  60      

88 Μύτες για μηχανικά μολύβια 0.9 ΣΥΣΚ. 12 ΤΕΜ  60      

89 Ντοσιέ A3 με 4 κρίκους ΤΕΜ  2      

90 Ντοσιέ για κάρτες επισκεπτών ΤΕΜ  2      

91 Ντοσιέ έλασμα Α4 με διαφανές εξώφυλλο ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜ  40      

92 Ντοσιέ με διαφανείς θήκες ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  2      

93 Ξύστρες μεταλλικές ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  15      

94 Περφορατέρ μεγάλο με οδηγό 6.3 mm ΤΕΜ  40      

95 Περφορατέρ μικρό με οδηγό 1.6 mm ΤΕΜ  60      

96 Πίνακας μαρκαδόρου λευκός 60X90 ΤΕΜ  2      

97 Πίνακας μαρκαδόρου λευκός 90 Χ 120 ΤΕΜ  2      

98 Πίνακας φελλού με ξύλινο πλαίσιο 60X90 ΤΕΜ  2      

99 Πινακίδα σεμιναρίων A4 με κλιπ ΤΕΜ  10      

100 Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 100Φ 
17Χ25 526 ΤΕΜ  10      

101 Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 21Χ30 542 ΤΕΜ  2      

102 Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 25Χ35 
543Α ΤΕΜ  2      

103 Post-it κύβος 76x76 400Φ  κίτρινο 
 

ΜΠΛΟΚ 400 
ΦΥΛΛΩΝ  40      

104 Post-it μεγάλο 102x76 100Φ κίτρινο 
 

ΜΠΛΟΚ 100 
ΦΥΛΛΩΝ  280      

105 Post-it μικρό 38x51 100Φ 3ΤΕΜ  κίτρινο 
 

ΣΕΤ 3 ΜΠΛΟΚ 
100 ΦΥΛΛΩΝ  900      
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106 Post-it τετράγωνο 76x76mm 100Φ  
κίτρινο ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  80      

107 Σελιδοδείκτης 50 ΣΕΛ ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  30      

108 Σελιδοδείκτης ΜΙΝΙ  INDEX ΒΕΛΟΣ 5X50 
Φ  ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ 20   

109 Σπιράλ βιβλιοδεσίας 6mm Φ 6ΜΜ (100T)  ΣΥΣΚ. 100 
ΤΕΜ  2      

110 Σπιράλ βιβλιοδεσίας 8mm ΣΕΤ 100ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 100 
ΤΕΜ  2      

111 Σπιράλ βιβλιοδεσίας 10mm ΣΕΤ 100ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 100 
ΤΕΜ  2      

112 Σπιράλ βιβλιοδεσίας 12mm ΣΕΤ 100ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 100 
ΤΕΜ  2      

113 Σπιράλ βιβλιοδεσίας 14mm ΣΕΤ 20ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 100 
ΤΕΜ  2      

114 Σπιράλ βιβλιοδεσίας 16mm ΣΕΤ 50ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 100 
ΤΕΜ  2      

115 Σπιράλ βιβλιοδεσίας 18mm ΣΕΤ 50ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 100 
ΤΕΜ  2      

116 Σπιράλ βιβλιοδεσίας 20mm ΣΕΤ 50ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 100 
ΤΕΜ  2      

117 Σπιράλ βιβλιοδεσίας 25mm ΣΕΤ 50ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 100 
ΤΕΜ  2      

118 Σπρέϋ καθαρισμού οθόνης Η/Υ ΤΕΜ  10      

119 Στήριγμα καρπού GEL ΤΕΜ  10      

120 Στυλό BIC διαφανές ή  ποιοτικά 
ισοδύναμα ΤΕΜ  2.000      

121 Συνδετήρες 51 mm ΚΟΥΤΑΚΙ 100 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ  100      

122 Συνδετήρες 32 mm ΚΟΥΤΑΚΙ 100 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ  380      

123 Συνδετήρες 26 mm ΚΟΥΤΑΚΙ 100 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ  480      

124 Σύρματα συρραπτικού για PARVA 64 ΚΟΥΤΑΚΙ 1000 
ΣΥΡΜΑΤΩΝ  400      

125 Σύρματα συρραπτικού για PRIMULA 12 ΚΟΥΤΑΚΙ 1000 
ΣΥΡΜΑΤΩΝ  700      

126 Συρραπτικό PARVA64 ή ποιοτικά 
ισοδύναμα ΤΕΜ  30      

127 Συρραπτικό PRIMULA 12 Π ή ποιοτικά 
ισοδύναμα ΤΕΜ  40      

128 Σφουγγάρι για λευκοπίνακα ΤΕΜ  2      

129 Ταινία διπλής όψεως TESA ή ποιοτικά 
ισοδύναμα ΤΕΜ  6      
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130 Τετράδιο σπιράλ 3 θεμάτων 17x25 ΤΕΜ  300      

131 Τετράδιο σπιράλ 3 θεμάτων 21x30 ΤΕΜ  260      

132 Τηλέφωνο Gigaset-DA310-Black ΤΕΜ  60      
133 Τηλέφωνο Panasonic-KX-TS560 ΤΕΜ  10      

134 Τιμολόγιο πώλησης αγαθών 50χ3 ΤΕΜ  2      

135 Υποπόδιο ΤΕΜ  10      

136 Φάκελοι κρεμαστοί ΣΕΤ 25ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜ  60      

137 Φάκελοι λευκοί αυτοκόλλητοι 11Χ22εκ. ΣΥΣΚ. 500 
ΤΕΜ  20      

138 Φάκελοι λευκοί αυτοκόλλητοι 19Χ26εκ. ΣΥΣΚ. 500 
ΤΕΜ  6      

139 Φάκελοι λευκοί αυτοκόλλητοι 23Χ32εκ. ΣΥΣΚ. 500 
ΤΕΜ  20      

140 Φάκελοι λευκοί αυτοκόλλητοι 30Χ40εκ ΣΥΣΚ. 250 
ΤΕΜ  4      

141 Φάκελοι με αυτιά και λάστιχο ΣΕΤ 5ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ  200      

142 Φάκελοι με παράθυρο 11.4X22.9 ΣΕΤ 25ΤΕΜ  400      

143 Φάκελος δικογραφίας με αυτιά ΤΕΜ  40      

144 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 ΠΑΚΕΤΟ 500 
ΦΥΛΛΩΝ  12.000      

145 Φωτοαντιγραφικό χαρτί A3 ΠΑΚΕΤΟ 500 
ΦΥΛΛΩΝ  360      

146 Χάρακας 30εκ. ΤΕΜ  20      

147 Χαρτί φωτοαντιγραφικό έγχρωμο Α4 80 
γρ. 

ΠΑΚΕΤΟ 500 
ΦΥΛΛΩΝ  4      

148 Χαρτί φωτοαντιγραφικό έγχρωμο Α4 160 
γρ. 

ΠΑΚΕΤΟ 100 
ΦΥΛΛΩΝ  2      

149 Χαρτί φωτοαντιγραφικό έγχρωμο Α4 200 
γρ. 

ΠΑΚΕΤΟ 100 
ΦΥΛΛΩΝ  2      

150 Χάρτινες θήκες για CD ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΕΤ 50 ΤΕΜ  200      

151 Χαρτόνι ΚΑΡΑ 50X70 10mm ΤΕΜ  2      

152 Χαρτόνι ΚΑΡΑ 70X100 10mm ΤΕΜ  2      

153 Χαρτοταινία 57mm ΤΕΜ  10      

154 Ψαλίδια 17 εκ. ΤΕΜ 60   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ (ΚΟΣΤΟΣ Ι)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (2+1) ΕΤΗ 
[ (ΚΟΣΤΟΣ Ι) x 3/2 ] 
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Γ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ   
 
Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην Οικονομική τους προσφορά τιμοκατάλογο 
με το σύνολο των προϊόντων γραφικής ύλης που διαθέτουν. Επί των τιμών αυτών και για τα 
είδη που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, οι υποψήφιοι οφείλουν 
να αναφέρουν το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρουν σε περίπτωση που απαιτηθεί αγορά 
τέτοιου είδους. Επίσης σε περιπτώσεις που στο μέλλον απαιτηθούν συναφή είδη που δεν 
αναφέρονται στους επισυναπτόμενους τιμοκαταλόγους, (επειδή π.χ. θα αφορούν νεότερες 
προϊόντα που δεν μπορούν να προβλεφθούν αυτή την στιγμή), η προσφερόμενη έκπτωση 
θα ισχύει και για τα είδη αυτά. 

Η έκπτωση αυτή δεν αξιολογείται στο πλαίσιο του διαγωνισμού και θα εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις που απαιτηθεί να αγοραστεί προϊόν που δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα 
Οικονομικής Προσφοράς. Το ποσοστό της έκπτωσης θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της μονοετούς παράτασης.  
 
Ø Έκπτωση (%) επί των τιμών τιμοκαταλόγου των ειδών μας: .................   
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (Δ) 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ1 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 
Η Αττικό Μετρό Α.Ε. (Α.Μ.) ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας, το 
φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την Αίτηση Συμμετοχής ως Νόμιμος Εκπρόσωπος, ότι η 
ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα 
δεδομένα ως εξής:  
 
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 
στον Φάκελο Προσφοράς, ο οποίος υποβάλλεται στην Α.Μ., στο πλαίσιο του παρόντος 
Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι Νόμιμος Εκπρόσωπος 
Διαγωνιζομένου.  
 
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της 
Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Α.Μ., η εκπλήρωση των εκ του νόμου 
υποχρεώσεων της Α.Μ. και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα 
δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Α.Μ. και για την 
ενημέρωση του Διαγωνιζόμενου σχετικά με την αξιολόγηση του υποβληθέντος Φακέλου 
Προσφοράς.  
 
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω υπό I παραγράφου δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται 
είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Α.Μ. αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη και λοιποί εν γένει 
προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή  
δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.  

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 
δικαιώματος δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με 
το νόμο. 

 
IV. Τα δεδομένα της ανωτέρω υπό I παραγράφου θα τηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι 
(20) ετών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής του Φακέλου Προσφοράς ή, αναφορικά 
με τον Ανάδοχο, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την λήξη ή λύση της Σύμβασης. 
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.  
 
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι Νόμιμος Εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου, μπορεί να 
ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν, απευθυνόμενο στην Α.Μ. στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην 
Πρόσκληση. 
 
VI. H Α.Μ. έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους 
από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή 
πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
  
VΙΙ. Αφού ενημερώθηκα για τα ανωτέρω, παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για 
την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα για όλους τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην υπό ΙΙ παράγραφο του παρόντος.  

Σελίδα  54 από 70 
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Η ανωτέρω συγκατάθεσή μου ισχύει για κάθε εφεξής σχέση μου με την Α.Μ. και ειδικότερα 
στην περίπτωση που ανακηρυχθώ Ανάδοχος της σύμβασης. 
 
 
 
(Τόπος) (Ημερομηνία) 
 
 
 
 
(Υπογραφή-ες) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ2 
 

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 τον αναθέτοντα φορέα 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 του αναθέτοντα φορέα (αφ) 
 
- Ονομασία: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
- Κωδικός Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: [99201041] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λεωφ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 191-193, ΑΘΗΝΑ, 
   ΤΚ 11525     
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
- Τηλέφωνο: 210-6792.246 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [kkarathanos@ametro.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.ametro.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
   σχετικού CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 
   CPV: 30192700-8 «Γραφική Ύλη». 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: RFP-357/19 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:kkarathanos@ametro.gr
http://www.ametro.gr
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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 αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλουςiii; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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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 ΦΟΡΕΩΝiv  
Στήριξη: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 
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.  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv 

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

2. δωροδοκίαvii,viii· 

3. απάτηix· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςx· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiii 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): 
[……][……][……][……]xiv 
 

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

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
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[……][……][……][……]xvi 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xvii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxviii: 

[……] 
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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 ασφάλισηςxix, 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 ;xx 

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): xxi 
[……][……][……] 
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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 δικαίουxxii; 

[] 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 
καταστάσειςxxiii : 
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 
περιστάσειςxxiv  
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 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxv; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 
 
 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
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[] 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 συμφερόντωνxxvi, 
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 σύμβασηςxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 
 
 
 
 

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxviii 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;  

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

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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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α 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 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη ΙΙ – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, 
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): [……]    
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i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii 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. 

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

iv  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.” 

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

vi 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). 

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

viii 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). 

ix 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. 
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2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

x 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. 

xi 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”. 

xii 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.". 

xiii 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 ) 

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii 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)  

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

xix 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).  

xx 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 
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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  

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

xxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

xxvii Πρβλ άρθρο 48. 

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