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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

«Προμήθεια επίπλων του Δήμου Βόλου»  

ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.891,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Έχοντας υπόψη:   

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα 

∆ιαύγεια - και άλλες διατάξεις».  

3. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992    

(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 45 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

5. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

6. Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α). 

7. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 

8. Την παρ. Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές".  

9. Την ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) µε την οποία ρυθµίζονται 

ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων.  

10. Την πολυετή δέσμευση για την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 29.671,80€ για τα έτη 

2019 και 2020, στους κάτωθι κωδικούς :  

Κ.Α. : 10.7133.001 «Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)» με το ποσό των 3.000,00€ με α/α 2036 

Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΡΜΕΩ96-63Τ),           

Κ.Α. : 10.7133.101 «Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών)» με το ποσό των 4.555,00€ με α/α 2037 

Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΧΧ5Ω96-ΠΙ7), 

Κ.Α. : 20.7133.001 «Προμήθεια επίπλων Δ/νσης Καθαριότητας» με το ποσό των 1.300,00€ με α/α 

2038 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΔΦΣΩ96-0ΥΞ), 

Κ.Α. : 30.7133.012 «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» με το ποσό των 4.000,00€ με 

α/α 2039 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Τ4ΠΩ96-ΝΥΜ), 

Κ.Α. : 50.7133.001 «Προμήθεια επίπλων» με το ποσό των 1.000,00€ με α/α 2040 Απόφαση 

Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΨΥΨΩ96-ΥΙΣ), 

Κ.Α. : 70.7133.001 «Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ» με το ποσό των 1.576,36€ με α/α 2041 Απόφαση 



3 

Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω6ΡΘΩ96-Χ41), 

Κ.Α. : 70.7133.201 «Προμήθεια επίπλων Προγραμματισμού» με το ποσό των 1.000,00€ με α/α 

2042 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΑΨΘΩ96-2ΚΡ), 

Κ.Α. : 70.7133.801 «Προμήθεια επίπλων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης» με το 

ποσό των 550,00€ με α/α 2043 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΗ23Ω96-ΑΜΘ).  

Για το έτος 2020 θα γίνει δέσμευση στους αντίστοιχους Κ.Α. με το υπόλοιπο ποσό που θα 

απαιτηθεί ανά Δ/νση. 

11. Την δέσμευση για την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 6.220,00€ για το έτος 2019 στους 

κάτωθι κωδικούς : 

Κ.Α. : 35.7133.001 «Προμήθεια επίπλων» με το ποσό των 1.220,00€ με α/α 2033 Απόφαση 

Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΧΠΠΩ96-21Ν), 

Κ.Α. : 40.7133.001 «Προμήθεια επίπλων» με το ποσό των 3.000,00€ με α/α 2034 Απόφαση 

Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΥΙΟΩ96-ΨΣΧ), 

Κ.Α. : 45.7133.001 «Προμήθεια επίπλων» με το ποσό των 2.000,00€ με α/α 2035 Απόφαση 

Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΑΚΠΩ96-ΓΞ8), 

12. Την με αριθ. πρωτ. 71847/29-08-2019 Μελέτη της Δ/σης Οικονομικών του Δήμου Βόλου, 

Τμήμα Προμηθειών.   

13. Την αριθ. 439/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω0ΓΓΩ96-ΒΔΨ) περί 

έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης του συνοπτικού 

διαγωνισμού. 

14. Τα πρωτογενές αιτήματα : 

Α) για την ετήσια δέσμευση 2019 όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ005481067 

και το εγκεκριμένο αυτού με ΑΔΑΜ: 19REQ005485950.     

Β) για την πολυετή δέσμευση 2019 – 2020 όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

19REQ005484136 και το εγκεκριμένο αυτού με ΑΔΑΜ: 19REQ005486037. 

15. Την αριθ. 856/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 67Υ2Ω96-4ΝΦ), με την 

οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για 

προμήθειες που αφορούν όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου Βόλου σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 

για το έτος 2019. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος, όπως αυτές 

αναφέρονται στην αριθ. πρωτ. 71847-29/08/2019 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός προϋπολογισμός). 

Οποιαδήποτε απόκλιση από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, επιφέρει τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.  

 

Τα υπό προμήθεια είδη έχουν το κάτωθι CPV : 

CPV 39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 

  

ΑΡΘΡΟ 1ο : Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
 

 Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό 

Κατάστημα Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου), στις 26/09/2019 ημέρα Πέμπτη. 

 Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό 

με ώρα  έναρξης  παραλαβής  των  προσφορών 10:30 π.μ. και ώρα λήξης  κατάθεσης προσφορών 

11:00 π.μ. 
 Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας (υπηρεσιακούς ή μη) δεν πραγματοποιηθεί ο 

διαγωνισμός την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, τότε αυτός θα επαναληφθεί χωρίς νέα δημοσίευση 

ή πρόσκληση, την ίδια ώρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στον ίδιο χώρο του Δημαρχιακού 

Καταστήματος. Σε αυτή την περίπτωση οι φάκελοι των ενδιαφερομένων που θα προσέλθουν στην 
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προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου και θα 

πρωτοκολληθούν, ώστε να διασφαλιστεί η μη συμμετοχή εκπρόθεσμων προσφορών, κατά την 

επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής για την παραλαβή των δικαιολογητικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Προϋπολογισμός Δαπάνης – Χρηματοδότηση 
 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 

πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ενός λεπτού (35.891,80€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Βόλου και θα βαρύνει τους 

κωδικούς εξόδων για το έτος 2019: 

Κ.Α. : 10.7133.001 «Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)» με το ποσό των 3.000,00€  

Κ.Α. : 10.7133.101 «Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών)» με το ποσό των 4.555,00€  

Κ.Α. : 20.7133.001 «Προμήθεια επίπλων Δ/νσης Καθαριότητας» με το ποσό των 1.300,00€  

Κ.Α. : 30.7133.012 «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» με το ποσό των 4.000,00€  

Κ.Α. : 35.7133.001 «Προμήθεια επίπλων» με το ποσό των 1.220,00€  

Κ.Α. : 40.7133.001 «Προμήθεια επίπλων» με το ποσό των 3.000,00€  

Κ.Α. : 45.7133.001 «Προμήθεια επίπλων» με το ποσό των 2.000,00€  

Κ.Α. : 50.7133.001 «Προμήθεια επίπλων» με το ποσό των 1.000,00€  

Κ.Α. : 70.7133.001 «Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ» με το ποσό των 1.576,36€  

Κ.Α. : 70.7133.201 «Προμήθεια επίπλων Προγραμματισμού» με το ποσό των 1.000,00€  

Κ.Α. : 70.7133.801 «Προμήθεια επίπλων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης» με το 

ποσό των 550,00€. 

Ενώ για τα υπόλοιπα ποσά θα γίνει δέσμευση σε βάρος τον πιο πάνω Κ.Α. του προϋπολογισμού 

του Δήμου Βόλου για το έτος 2020. 

 

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά και η 

συναρμολόγηση των ειδών στις κατά τόπους Δ/νσεις του Δήμου Βόλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής 

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και 

κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών τα οποία είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε 

άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο 

σχήμα είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος αντίστοιχης κοινοπραξίας. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων 

συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

 Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Εφόσον όμως μια ένωση καταστεί ανάδοχος, υποχρεούται να συσταθεί ως 

Κοινοπραξία, σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού.  

 

3.1 Λόγοι αποκλεισμού από συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

όταν : 

 

Α) υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  

β) δωροδοκία,  

γ) απάτη,  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση της παραγράφου αφορά 

ιδίως στις περιπτώσεις : 

 Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

 Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Β) 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 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. Αν 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. 

 

Γ) 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 ή αίτησης συμμετοχής:  

αα) 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  

ββ) 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 αα΄ 

και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.   

 

Δ) 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 βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

  

 Για τους λόγους αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης καθώς και τις τυχόν κατά περίπτωση επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις, 

εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος υποβολής προσφορών  
  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές 

τους στην αναθέτουσα αρχή ως ακολούθως: 

 Με αποστολή σφραγισμένων προσφορών, συνταγμένες σύμφωνα με τα άρθρα της παρούσας 

διακήρυξης, (ταχυδρομικά, courier, συστημένη επιστολή) και κατάθεση στο Πρωτόκολλο του 

Δήμου Βόλου (δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38333, Βόλος), το αργότερο μέχρι την 

προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι ώρα 15.00 

μ.μ..  Όσες προσφορές υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται, δεν λαμβάνονται υπόψη 

και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι φέρουν την 

ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής της προσφοράς τους από το Δήμο.  

 Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με νομίμως 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους την προσφορά τους στην επιτροπή του διαγωνισμού στην 

ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, θα πρέπει :  

- Αν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, η προσφορά κατατίθεται από τον ίδιο με επίδειξη 

της ταυτότητάς του 

- Αν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο αλλά η προσφορά του κατατίθεται από πρόσωπο 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν, απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 

εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.  

- Αν ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, την προσφορά καταθέτει αυτός που εκπροσωπεί 

την εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό ή το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό 

αυτό που εκτός της ταυτότητάς του θα προσκομίσει υποχρεωτικά πρακτικό του Δ.Σ. της 

εταιρείας υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο της με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από 

αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή της 

εταιρείας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και θα ορίζεται ο εκπρόσωπος της εταιρείας που θα 

παραδώσει την προσφορά για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.  

- Αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση προμηθευτών, κατατίθεται από όλα τα μέλη της 

ένωσης ή από το κοινό τους εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Γλώσσα – Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων 
  

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή 

σε αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός 

Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Τα 

ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α' 188). Η μετάφραση των εν λόγω 

εγγράφων μπορεί να γίνει, είτε από την μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 

προξενείο, είτε από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφοράς στη μετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Γενικές διευκρινίσεις περί προσφορών 
 

 Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη δύναται να υποβάλλονται στην πρωτότυπη 

μορφή τους ή σε φωτοαντίγραφα.  

Όσον αφορά τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες 

υπηρεσίες και τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, γίνονται αποδεκτά 

απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων :  
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 τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 

του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η 

ισχύουσα νομοθεσία 

 τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 

(ενδεικτικά αναφέρουμε Διοικητικές αρχές και ΚΕΠ) της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 

1 του νόμου 4250/2014, ή 

 εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά των 

στοιχείων και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν 

οι ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 

 Τα αντίγραφα των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. 

 Επισημαίνεται ότι θα διεξαχθεί δειγματοληπτικός έλεγχος στα απλά φωτοαντίγραφα που 

θα υποβληθούν και σε περίπτωση προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν.1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις. 

  

 Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν.4412/2016 οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, στον οποίον πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α) η λέξη «Προσφορά»,  

β) η επωνυμία και διεύθυνση  της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Βόλου - Τμήμα Προμηθειών, 

Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38333), 

γ) ο τίτλος και ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης,  

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),  

ε) τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, διεύθυνση,  αριθμός τηλεφώνου, 

τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

  

Κάθε φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους φακέλους:  

 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης,  

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. Αν 

τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 

στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις 

ίδιες ενδείξεις και  

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 

τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας 

διακήρυξης.  

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 

προσφοράς.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Περιεχόμενο υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 

Ο υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα περιλαμβάνει : 

1) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 

(Α΄ 147) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΦΕΚ Β΄ 3698/16-11-2016), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη 

(Παράρτημα Δ΄). Οδηγίες για τη συμπλήρωσή του μπορείτε να βρείτε στην κατευθυντήρια οδηγία 

15 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αριθ. πρωτ. 5797/25-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

Επισημαίνεται ότι : 

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 

υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και 
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να υποβληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται 

οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV και VΙ. 

 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της 

αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και 

χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων. 

 Η υποβολή του ΤΕΥΔ είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 

νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 

πρακτικό 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. Όλα τα στοιχεία που δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα στο 

ΤΕΥΔ, πρέπει να διαθέτουν τα αποδεικτικά αυτών κατά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών και να είναι σε ισχύ. Τα αποδεικτικά αυτά θα κληθεί να προσκομίσει 

ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 12 

της παρούσας διακήρυξης.  

 Το Μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ  

συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση. O οικονομικός φορέας 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV. Το Μέρος VI συμπληρώνεται σε 

κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου 

ή υπόχρεων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

2) Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά 

συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται: 

Α. Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το 

ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο 

καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν 

πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 

Β. Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο 

καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, 

εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. 

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα 

ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα 

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα 

πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει 

να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας 

στο διαγωνισμό. 

 

Για όσα δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα στο ΤΕΥΔ, οι οικονομικοί φορείς θα 

πρέπει να έχουν στην κατοχή τους / να διαθέτουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα (π.χ.  

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό επιμελητηρίου κλπ) σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία 

να καλύπτουν και το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους τα οποία και θα πρέπει να 
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υποβληθούν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 12 της παρούσας. Τα αποδεικτικά αυτά 

στην περίπτωση που εξακολουθούν χρονικά να ισχύουν, μπορούν να υποβληθούν ως 

δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης από τον 

οικονομικό φορέα που θα αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Περιεχόμενο υποφακέλου  «Τεχνική Προσφορά» 
 

 Ο υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά» να περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν πλήρη γνώση των 

όρων της παρούσας διακήρυξης καθώς και των Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αποτυπώνονται 

στη μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου και τους 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Η υπεύθυνη δήλωση να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της 

ημερομηνίας δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού.  

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται για ποια είδη συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό. 

3. Τεχνικά φυλλάδια, επίσημο κατάλογο - προσπέκτους ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο του 

εξουσιοδοτημένου εισαγωγέα της κατασκευάστριας εταιρείας για το κάθε είδος χωριστά, όπου θα 

εμπεριέχεται απαραίτητα ο τύπος/μάρκα/μοντέλο του προσφερόμενου είδους, αναλυτική 

περιγραφή των ζητούμενων διαστάσεων & φωτογραφίες. Όλα τα ζητούμενα χαρακτηριστικά, για 

όλα τα είδη, θα πρέπει να αποδεικνύονται με επίσημα έντυπα του εργοστασίου κατασκευής. Δε θα 

γίνουν δεκτές απλές εκτυπώσεις - φωτογραφίες παρουσίασης του προσφερόμενου είδους που δεν 

αναφέρουν – αποδεικνύουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Τα τεχνικά φυλλάδια ή ο επίσημος 

κατάλογος - προσπέκτους ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο του εξουσιοδοτημένου εισαγωγέα της 

κατασκευάστριας εταιρείας θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, του 

συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του 

παρουσιάζει.  

 

Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Περιεχόμενο υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
 

 Μέσα στον υποφάκελο θα περιέχεται συμπληρωμένος ο πίνακας του Παραρτήματος Γ΄ 

που θα αποτελέσει την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Επί ποινή αποκλεισμού, θα 

αναγράφεται και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στους τρεις (3) μήνες. Προσφορά 

που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές για το κάθε είδος αλλά 

και συνολικά για όλα τα είδη. Το συνολικό ποσό πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως μαζί με 

τον αναλογούντα ΦΠΑ. 

 Όλες οι τιμές θα είναι σε Ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες. Προσφορά που 

θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές καθώς και 

προσφορές με συνολική τιμή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, απορρίπτονται.  

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά και η 

συναρμολόγηση των ειδών στις κατά τόπους Δ/νσεις του Δήμου Βόλου. 

Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση που ισχύει εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει τον Δήμο.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον 

προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
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 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης και των παραρτημάτων της. 

  

ΑΡΘΡΟ 10ο: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 

 Κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται από τα άρθρα 1 και 4 της παρούσας για την 

διενέργεια του διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού παραλαμβάνει τις προσφορές ελέγχοντας 

το σύννομο της κατάθεσης. Απαγορεύεται, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς, η οποία 

δεν κατατέθηκε μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας εκτός αν η 

παραλαβή των προσφορών συνεχίζεται, μετά την ώρα λήξης, χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους 

των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής προσφορών 

κηρύσσεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται 

εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 Μετά την λήξη της παραλαβής των προσφορών, συνεδριάζει δημόσια η Επιτροπή 

Διαγωνισμού και αρχίζει ο έλεγχος των προσφορών. Μονογράφεται από όλα τα μέλη της 

επιτροπής ο κύριος φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια αποσφραγίζεται. Μονογράφονται οι 

υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και ο υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά»,  

αποσφραγίζονται και μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά παρουσία των προσφερόντων ή των 

νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς και εξετάζονται 

τα δείγματα (Στυλό διαρκείας μπλε, κόκκινο, μαύρο). Τα στοιχεία αυτών που υπέβαλαν 

προσφορές καθώς και τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτές καταχωρούνται σε πρακτικό 

της επιτροπής. 

 Οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά», μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

από την Επιτροπή σε σχετική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

 Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 

κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 Δεν αποσφραγίζονται, όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως 

άνω στάδια αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας.  

 Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια 

ακριβώς τιμή, η Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το 

αποτέλεσμα καταγράφεται σε πρακτικό. Ακολουθεί πρόσκληση στον μειοδότη για κατάθεση των  

δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας. 

 Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην σύνταξη πρακτικού στο οποίο θα 

φαίνεται η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων και προτείνει τον “προσωρινό ανάδοχο” που 

επικυρώνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής 

στους διαγωνιζόμενους. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 

του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας. 

  

 ΑΡΘΡΟ 11ο : Συμπλήρωση - αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών (Δικαιολογητικά συμμετοχής / Τεχνική 

προσφορά), η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους 

να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός 

επτά (7) ημερών. Μετά το πέρας των 7 ημερών αν δεν προσκομίσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά 

η προσφορά του απορρίπτεται. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή 

υποψήφιο, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη 
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διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. Οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 

μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 

οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. Η διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε 

παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του 

φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων 

της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 

συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του        

Ν. 4250/2014, Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση 

της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται 

με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.  

 Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο 

τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 

έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 

αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Ο Δήμος Βόλου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και 

στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας 

έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Κατακύρωση - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης σε αυτών, 

με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει όλα τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά της 

παρ. 12.1, ώστε αυτά να ελεγχθούν από την επιτροπή του διαγωνισμού.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας, των δέκα 

(10) ημερών, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 

υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 

αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί ο οικονομικός φορέας για τη χορήγηση 

των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

 

 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό 

μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  

Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ –

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Βόλος, Τ.Κ. 38333)  

Γ) ο τίτλος της προμήθειας και  

Δ) τα στοιχεία του αποστολέα - συμμετέχοντα (επωνυμία, τηλ. επικοινωνίας, fax και email)  

 

 

   



12 

12.1 Δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
 

1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι:  

Α) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή σε 

ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε εκτύπωση από την σχετική ιστοσελίδα της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας από τον 

ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών επέχουν θέση πρωτοτύπου. 

 

Β) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο 

κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως εξής: 

1. Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.  

2. Οι ομόρρυθμες εταιρείες ( Ο.Ε.) όλων των μελών και του προσωπικού 

3. Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού 

4. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) των διαχειριστών και του προσωπικού 

5. Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 

 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το 

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας και κατάσταση προσωπικού κατά 

ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε 

απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος 

αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης (όχι από την επιθεώρηση εργασίας). 

 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:  

- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας 

ασφάλισης,  

- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που 

είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.  

- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και μελών ή μετόχων Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε 

μορφή εταιρειών, πλην των ανωνύμων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,  

- σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό 

πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν εκτός αν αυτά έχουν 

εργασιακή σχέση με την εταιρεία.  

 

2. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου το οποίο να έχει εκδοθεί τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό στις 

περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.  
 

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμο προς τούτο έγγραφο, το οποίο έχει εκδοθεί έως 

τρείς (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 

οποίο να αποδεικνύεται  ότι δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Συγκεκριμένα για τους ομόρρυθμους εταίρους και τους διαχειριστές 

των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), για τους διαχειριστές των 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου των ανώνυμων εταιριών (ΑΕ), για τον πρόεδρο και τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών και σε κάθε άλλη περίπτωση για τους νόμιμους 
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εκπροσώπους του νομικού προσώπου, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα για τους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016, (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα 

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων). Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος το 

αδικήματος για το οποίο καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες 

καταδικαστικές αποφάσεις.  

 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, το οποίο θα πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή του (δεδομένου ότι βεβαιώνουν έννομες 

καταστάσεις μέχρι και το χρόνο έκδοσής τους), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση. 

 

5. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή 

του 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. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του παρόντος 

πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα (Παράρτημα 

Γ΄), που θα έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 

έκδοση του πιστοποιητικού. 
  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά 

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις 1.Α & Β, 3. & 4. (στην συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση – δωροδοκία – απάτη - τρομοκρατικά εγκλήματα - νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες - παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τελεί υπό πτώχευση), το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση (έκδοση έως τρείς «3» μήνες πριν την υποβολή 

τους) 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 του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου. 

Οποιαδήποτε αδυναμία του προσωρινού αναδόχου να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και μετά το αίτημα της επιτροπής για την συμπλήρωσης αυτών των 

δικαιολογητικών, επέρχεται αυτοδίκαια ο αποκλεισμός του προσωρινού αναδόχου μετά τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, χωρίς 

καμία απαίτηση ή αξίωση του ίδιου από το Δήμο. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού στη συνέχεια με έγγραφη ειδοποίηση καλεί τον δεύτερο σε σειρά μειοδότη και εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της παρ. 12.1, 

ώστε να ελεγχθούν από την Επιτροπή. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενεργείας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού συντάσσει σχετική βεβαίωση για την συνέπεια του προσωρινού αναδόχου. Σε 

περίπτωση αποκλεισμού και του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη επαναλαμβάνεται η ανωτέρω 

διαδικασία με τους επόμενους σε σειρά κατάταξης μειοδότες μέχρι να αναδειχθεί οριστικός 

ανάδοχος. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Διενεργείας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Ακολούθως, το 

πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή και ακολουθείται 
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η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, στο οποίο 

αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών. Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να 

ανακηρύξει την κατακύρωση, την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την 

επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης και της μελέτης αν κατά την 

κρίση της δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Δήμου. 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 

και τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Εγγυήσεις 

  
 Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 

πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν όλα όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 72 

του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ160Α). 

 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα 

κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 

κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 

με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με κατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. 

 Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα 

θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

 Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της 

ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

 
13.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 

χρόνο κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 

αναδόχου.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση η επιστροφή της εγγυητικής γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Ο Δήμος επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα 

εγγυητικής επιστολής, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από το διαγωνισμό και υποβάλλεται 

μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

 

13.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απαιτείται να κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για τα είδη με α/α 

1 έως 8. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα υπολογισθεί, στον κάθε ανάδοχο ή αναδόχους 

ξεχωριστά, στο 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, για τα συγκεκριμένα είδη (α/α 1 έως 8). Η 

εγγύηση επιστρέφεται μετά την λήξη της και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας θα 
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γίνονται δωρεάν, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι 

συντηρήσεις, όταν και εφόσον προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση 

όλων των έκτακτων βλαβών, που οφείλονται σε αστοχία υλικού για τα οποία ο χρήστης δεν φέρει 

καμία ευθύνη, με επισκευή - επιδιόρθωση ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί 

βλάβη και δυσκολεύουν στη σωστή λειτουργία των ειδών.  

 
ΑΡΘΡΟ 14ο : Κατακύρωση προμήθειας – Σύναψη σύμβασης  

 

 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα, που 

δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.  

 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

ενστάσεων (πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης), άρθρο 127 του Ν. 

4412/2016 και  

β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση να προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης.  

 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 

είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο :  Ενστάσεις – Παράβολο – Δικαστική Προστασία 

 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσμία για την 

άσκηση ένστασης (πέντε ημέρες) και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα 

λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την 

ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί 

της ένστασης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα 

οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της 

αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που 

εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση 

της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
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περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη 

πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Η άσκηση της ένστασης της πρώτης παραγράφου αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 

των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος άρθρου. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν 

χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική 

προσφυγή νομιμότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : Σύμβαση 

 

 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, καταρτίζεται από την υπηρεσία η 

σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσα αναφέρονται στην επόμενη 

παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη,  

γ. Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα, 

δ. Την τιμή,  

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών, 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, 

ζ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών, 

η. Τον τρόπο πληρωμής,  

θ. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή,  

ι. Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή αυτών. 

 

 Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του 

αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο 

ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς 

τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 

 Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της.  

 

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει 

την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης  
 

 Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
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κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία 

της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, 

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 

διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση 

καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί (άρθρο 205 του ν.4412/2016). 

 

17.1 Δικαστική επίλυση διαφορών (άρθρο 205Α του ν.4412/2016). 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση 

προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής 

ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. 

Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο 

καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. 

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 

τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 (του ν. 4412/2016) ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς 

διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται 

αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με τα 

παραπάνω, μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : Παράδοση - παραλαβή των ειδών - Υποχρεώσεις αναδόχου 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την παράδοση, να ξεφορτώσει και να μεταφέρει τα είδη στις 

κατά τόπο Διευθύνσεις του Δήμου Βόλου, κατόπιν συνεννόησης, τουλάχιστον δύο (2) μέρες 

νωρίτερα, με το Τμήμα Προμηθειών αρμόδιος υπάλληλος Ευστρατιάδης Γιώργος, τηλ. 

επικοινωνίας 2421350294. 

 Η παράδοση των ποσοτήτων όλων των παραπάνω ειδών θα γίνεται με τμηματικές 

παραγγελίες, κατόπιν έγγραφης εντολής του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Βόλου. 

Για το έτος 2019 η συνολική παραγγελθείσα ποσότητα δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό 

ποσό των 23.201,36€. Το υπόλοιπο συμβασιοποιημένο ποσό, όπως αυτό διαμορφωθεί, θα 

παραγγελθεί το έτος 2020. 

Συγκεκριμένα για τα είδη με α/α 1 έως 6 η παραγγελία θα γίνει τμηματικά αλλά δεν θα 

υπερβαίνει τις τρείς (3) παραδόσεις.  

Για τα είδη με α/α 7 έως 20 η παραγγελία θα γίνει με την υπογραφή της σύμβασης.  

    

 Η παραλαβή θα γίνει αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της διακήρυξης και τις μελέτης και είναι απολύτως σύμφωνα με την 

προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση που δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, τις 

μελέτης, της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε δεν θα 

παραληφθούν και ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί και να αντικαταστήσει το 

συγκεκριμένο είδος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι όροι της σύμβασης και της προσφοράς. 

 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται μακροσκοπικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής οφείλει 

να ελέγξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών που καλείται να παραλάβει, αν αυτά συμφωνούν 

με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών όπως αυτές αναφέρονται στη μελέτη (Παράρτημα Α΄) της 
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παρούσας διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει τη 

συμμόρφωση των παραδοτέων με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (Παράρτημα Α΄) της 

παρούσας διακήρυξης και τις προσφοράς του αναδόχου τότε συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα 

οριστικής παραλαβής κατά την ημερομηνία παράδοσης των ειδών, σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 

209 του ν. 4412/2016.  

 Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει απόκλιση μεταξύ των τεχνικών προδιαγραφών 

της μελέτης (Παράρτημα Α΄) της παρούσας διακήρυξης, της προσφοράς του αναδόχου  και των 

παραδοτέων ειδών, καλεί εγγράφως το προμηθευτή να προβεί σε άμεση αντικατάσταση του 

συγκεκριμένου είδους.   

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της συμβατικής ποσότητας σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 

της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει το είδος που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει 

λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 Κατά τα λοιπά, για την παράδοση – παραλαβή των ειδών  ισχύουν οι διατάξεις των 

άρθρων 206 έως 209 και 213 του N. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο : Τρόπος Πληρωμής 
 

 Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή μετά την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

 Στη συμβατική αξία της προμήθειας γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από το νόμο, 

εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο : Κανόνες Δημοσιότητας - Λήψη πληροφοριών 
  

 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος Βόλου με πρακτικό τοιχοκόλλησης και θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική ημερήσια 

εφημερίδα, όπως προβλέπεται στο Ν. 4469/2017 άρθρο 18, τα έξοδα της οποίας θα βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. 

Ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με το  άρθρο 11 του 

Ν. 4013/2011 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr, ενώ για την παροχή 

συμπληρωματικών πληροφοριών μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Προμηθειών της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, κατά τις 

εργάσιμες ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, αρμόδιος υπάλληλος  Ευστρατιάδης Γεώργιος, 

τηλέφωνο επικοινωνίας 2421350294.   

       Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού 

μπορούν να ζητούνται εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται 

μέχρι τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

εφόσον τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 

Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων που 

υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 

 

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ν. ΜΠΕΟΣ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosvolos.gr/
http://www.dimosvolos.gr/
http://www.dimosvolos.gr/
http://www.dimosvolos.gr/
http://www.dimosvolos.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

ΜΕΛΕΤΗ (Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός  προϋπολογισμός) 

 

 
 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Βόλος, 29 / 8 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    Αρ. πρωτ. 71847 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Διεύθυνση      : Πλατεία Ρήγα Φεραίου  

Ταχ. Κώδικας : 38333                                                                 

Πληροφορίες  : Ευστρατιάδης Γεώργιος 

Τηλ.                : 24213 50294                                     

Fax                 : 24210 97610    

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

«Προμήθεια επίπλων του Δήμου Βόλου»  

ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.891,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Βόλος, 29 / 8 / 2019                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                         

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Διεύθυνση      : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 

Ταχ. Κώδικας : 38333                                                                 

Πληροφορίες  : Ευστρατιάδης Γ. 

Τηλ.                : 24213 50294                                          

Fax                 : 24210 97610    

                        

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

 Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Βόλου σε έπιπλα γραφείου (καθίσματα γραφείου και 

επισκέπτη, βιβλιοθήκες, ντουλάπες αρχείου και λοιπά είδη) για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία 

όλων των Διευθύνσεων του Δήμου, απαιτείται η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, σύμφωνα με τις 

παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν βάσει εγγράφων που 

απέστειλαν όλες οι Διευθύνσεις του Δήμου προς το Τμήμα Προμηθειών, μετά από την αριθ. πρωτ.  

65053/1-8-2018 πρόσκληση της Διεύθυνσης Οικονομικών για την καταγραφή των αναγκών όλων των 

Διευθύνσεων του Δήμου Βόλου σε έπιπλα και καθίσματα γραφείου.  

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών,               

πάντα όμως για ολόκληρη την ζητούμενη ποσότητα.  

 Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει ενδεικτικά προϋπολογισθεί στο ποσό των 35.891,80€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τα έτη 2019 και 2020.  

Το κόστος της προμήθειας θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα (ίδιοι πόροι) και θα βαρύνει τις 

πιστώσεις των κάτωθι κωδικών για το οικονομικό έτος 2019: 

Κ.Α. : 10.7133.001 «Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)» με το ποσό των 3.000,00€ 

Κ.Α. : 10.7133.101 «Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών)» με το ποσό των 4.555,00€ 

Κ.Α. : 20.7133.001 «Προμήθεια επίπλων Δ/νσης Καθαριότητας» με το ποσό των 1.300,00€ 

Κ.Α. : 30.7133.012 «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» με το ποσό των 4.000,00€ 

Κ.Α. : 35.7133.001 «Προμήθεια επίπλων» με το ποσό των 1.220,00€ 

Κ.Α. : 40.7133.001 «Προμήθεια επίπλων» με το ποσό των 3.000,00€ 

Κ.Α. : 45.7133.001 «Προμήθεια επίπλων» με το ποσό των 2.000,00€ 

Κ.Α. : 50.7133.001 «Προμήθεια επίπλων» με το ποσό των 1.000,00€ 

Κ.Α. : 70.7133.001 «Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ» με το ποσό των 1.576,36€ 

Κ.Α. : 70.7133.201 «Προμήθεια επίπλων Προγραμματισμού» με το ποσό των 1.000,00€ 

Κ.Α. : 70.7133.801 «Προμήθεια επίπλων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης» με το ποσό των 

550,00€.  

Για το έτος 2020 θα γίνει δέσμευση στους αντίστοιχους Κ.Α. με το υπόλοιπο ποσό που θα απαιτηθεί ανά 

Διεύθυνση. 

          

Τα προς προμήθεια είδη όπως ζητήθηκαν από τις αντίστοιχες διευθύνσεις παρουσιάζονται στους παρακάτω 

πίνακες:      
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Α/Α Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ 

Καθίσματα 

γραφείου 

(1) 

Καθίσματα 

γραφείου 

Προϊσταμένου 

(2) 

Καθίσματα 

με 

αναλόγιο 

(3) 

Καθίσματα 

επισκέπτη 

με 

μπορντό 

δερματίνη 

(4) 

Καθίσματα 

επισκέπτη 

με μαύρη 

δερματίνη 

(5) 

Καθίσματα 

επισκέπτη 

με 

μπράτσα 

(6) 

1   ΠΑΙΔΕΙΑΣ   2         

2   ΝΟΜΙΚΟ   1       3 

3 

ΤΟΠ. ΟΙΚ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     2         

4 ΚΕΠ   10           

5 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ     3     3   

6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ   8 19     12   

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ     7 8       

8 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   3       2   

9 

ΒΙΩΣ. 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ   2     2     

10 ΠΡΑΣΙΝΟ             3 

11 ΔΟΜΗΣΗ   5           

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   13 2     2   

13 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ. 

– ΚΑΠΗ - ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑ   10 2     6   

14 ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ   4           

15 ΤΕΧΝΙΚΩΝ   22     10     

ΤΕΜΑΧΙΑ 77 38 8 12 25 6 

 

Α/Α Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ 

Βιβλιοθήκη 

με ράφια 

και πόρτες 

ξύλινες           

(4 φύλλων)   

(7) 

Βιβλιοθήκη 

με ράφια 

και 

ντουλάπι 

στο κάτω 

μέρος (8) 

Ντουλάπι 

γραφείου 

πλαϊνό        

(9) 

Ντουλάπι 

ξύλινο    

(10) 

Γραφείο με 

γωνία και 

συρταριέρα 

(11) 

Γραφείο 

απλό με 

συρταριέρα 

(12) 

1   ΠΑΙΔΕΙΑΣ             

2   ΝΟΜΙΚΟ             

3 

ΤΟΠ. ΟΙΚ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   3           

4 ΚΕΠ               

5 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ   2       1   

6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ       1       

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ               

8 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   2           

9 

ΒΙΩΣ. 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ   2 1         

10 ΠΡΑΣΙΝΟ           1 2 

11 ΔΟΜΗΣΗ               

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ               

13 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ. 

– ΚΑΠΗ - ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑ   2 2   1 1 1 

14 ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ               

16 ΤΕΧΝΙΚΩΝ   3           

ΤΕΜΑΧΙΑ 14 3 1 1 3 3 
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Α/Α Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ 

Τραπέζι 

επισκέπτη 

ξύλινο 

(13) 

Τραπέζι 

επισκέπτη, 

μεταλλικά πόδια        

(14) 

Υποπόδια 

σταθερά 

(15) 

Υποπόδια 

ρυθμιζόμενα 

(16) 

Καλόγεροι 

μεταλλικοί 

(17) 

Συρταριέρα 

ξύλινη με 3 + 1 

συρτάρι 

μολυβοθήκη (18) 

Συρταριέρα 

ξύλινη 3 

συρτάρια (19) 

Κλειδοθήκη 

μεταλλική 

(20) 

1 
  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

       
 

2 
  

ΝΟΜΙΚΟ        
 

3 

ΤΟΠ. ΟΙΚ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  

  
1 

    
 

4 
ΚΕΠ   

       
 

5 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ   

       
 

6 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ   

       
 

7 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ   

       
 

8 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   1 

     
2 1 

9 

ΒΙΩΣ. 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

  

  
3 

 
1 

 
2  

10 
ΠΡΑΣΙΝΟ   

      
1  

11 
ΔΟΜΗΣΗ   

       
 

12 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

  
1 

 
1 

  
 

13 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ. 

– ΚΑΠΗ - ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑ 

  

2 
     

2  

14 
ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ   

    
2 

 
4  

15 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ   

 
1 

 
5 

 
4 

 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3 1 5 5 4 4 11 1 

 

 

 

             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

   ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                    ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                 

 

 

 

 

                    ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΑΡΕΤΗ            
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Βόλος, 29 / 8 / 2019                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                         

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Διεύθυνση      : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 

Ταχ. Κώδικας :  38333                                                                 

Πληροφορίες  : Ευστρατιάδης Γ. 

Τηλ.                : 24213 50294                                          

Fax                 : 24210 97610    

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις κάτωθι απαιτήσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια για το κάθε είδος ξεχωριστά. 

 

1) Κάθισμα γραφείου 

 

Η απασχόληση σε χώρο γραφείου προϋποθέτει καθιστική εργασία για ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε 

μια στάση, η οποία δεν είναι ιδανική για τη σπονδυλική στήλη. Για το λόγο αυτό, η επιλογή σε καρέκλες 

γραφείου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία της πλάτης, της μέσης και της σπονδυλικής στήλης, 

καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και ενοχλήσεων. Θα πρέπει να προστατεύει την πλάτη και να 

υποστηρίζει τη σωστή στάση του σώματος κατά τη διάρκεια της εργασίας συμβάλλοντας στην καλύτερη 

απόδοση και συγκέντρωση του υπαλλήλου, προλαμβάνοντας μελλοντικά μυοσκελετικά προβλήματα. 

1. Η πλάτη του καθίσματος: Η πλάτη θα πρέπει να είναι χωριστά από το κάθισμα και να έχει ύψος από 40 

έως 60 εκατοστά (±5εκ.). Θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη σε ύψος και γωνία ώστε ο κάθε χρήστης να 

μπορεί να προσαρμόσει την καρέκλα στην καμπύλη που έχει το κάτω μέρος της πλάτης καλύπτοντας τη 

μέση επαρκώς, υποστηρίζοντας τη φυσική καμπύλη της σπονδυλικής στήλης, παρέχοντας υποστήριξη στην 

περιοχή της λεκάνης που είναι το ίδιο σημαντική με την πλάτη. Η κακή υποστήριξη της οσφυϊκής 

περιοχής, είναι ο λόγος που τείνει ο χρήστης να καμπουριάζει στην καρέκλα την ώρα που εργάζεται και 

αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καταπόνηση της σπονδυλικής του στήλης. 

2. Η έδρα του καθίσματος: το πλάτος και το βάθος της έδρας, πρέπει να είναι αρκετό ώστε να υποστηρίζει 

κάθε χρήστη με την ίδια άνεση. Ενδεικτικά αναφέρουμε το πλάτος της έδρας να είναι από 45 έως 55 

εκατοστά, ενώ το βάθος πρέπει να είναι αρκετό ώστε ο χρήστης να μπορεί να καθίσει κοντά στην πλάτη 

του καθίσματος και να αφήνει περίπου 5 έως 10 εκατοστά μεταξύ των γονάτων και του καθίσματος της 

καρέκλας (ενδεικτική διάσταση 40 έως 50 εκ.). Ακόμη το κάθισμα θα πρέπει να κρατάει σταθερό τον 

κορμό του υπαλλήλου σε θέση κάθετη με το έδαφος και να μην αναγκάζει το σώμα να γέρνει μπροστά ή 

προς τα πίσω. 

3. Το ύψος του καθίσματος: Το κάθισμα θα πρέπει να προσαρμόζεται εύκολα με μηχανισμό ρύθμισης του 

ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ ο οποίος θα καθιστά εύκολη την αλλαγή ύψους σε 

σχέση με το γραφείο. Το ύψος του καθίσματος (έδρας) θα πρέπει να κυμαίνεται από τα 40 έως τα 55 

εκατοστά (±5εκ.) από το δάπεδο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως ύψους. 

Είναι σημαντικό ο χρήστης της καρέκλας να μπορεί να ακουμπάει σωστά τα πόδια στο δάπεδο, ενώ 

παράλληλα να έχει τους μηρούς παράλληλα στο δάπεδο και τα χέρια στο ύψος του γραφείου. 

4. Το υλικό του καθίσματος: Η πλάτη και η έδρα του καθίσματος θα επικαλύπτονται με πλούσιο υλικό 

γεμίσματος πυκνότητας 40kg/m
3
 και πάχους τουλάχιστον 45mm, ώστε να υπάρχει άνεση ακόμα και μετά 

από πολύωρη καθιστική εργασία. Οι πολύ σκληρές επιφάνειες κουράζουν γρήγορα και στρεσάρουν τον 

εργαζόμενο. Η πλάτη και η έδρα του καθίσματος θα καλύπτονται από ύφασμα ή δερματίνη σε χρώμα 

επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής.  

5. Η βάση του καθίσματος: Θα είναι τροχήλατη με ακτινωτή βάση πέντε (5) ακτίνων. Σε κάθε ακτίνα της 

βάσης προσαρμόζεται μέσω μεταλλικού πύρου, δίδυμος τροχός (ροδάκια) από ενισχυμένο συνθετικό υλικό 

που να είναι κατάλληλο για κύλιση σε μάρμαρο και πλακάκια.   

6. Τα μπράτσα του καθίσματος: Να διαθέτει μαύρα μπράτσα από σκληρό και ανθεκτικό πλαστικό ή 

μεταλλικά με πλαστική επικάλυψη με την απαραίτητη αντοχή, που θα στηρίζονται στην έδρα του 

καθίσματος παρέχοντας στήριξη από το βάρος των ώμων και των ίδιων των χεριών του υπαλλήλου. 
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Η καρέκλα να είναι κατάλληλη για άτομα βάρους τουλάχιστον 100 κιλών. 

 

2) Κάθισμα γραφείου Προϊσταμένου 

 

1. Η πλάτη και έδρα του καθίσματος: Η πλάτη θα πρέπει να είναι ενωμένη με την έδρα του καθίσματος.             

Η πλάτη θα έχει ύψος από 60 έως 80 εκατοστά (±5εκ.) και θα πρέπει να παρέχει στήριξη της καμπύλης στο 

κάτω μέρος της πλάτης καλύπτοντας και υποστηρίζοντας τη φυσική καμπύλη της σπονδυλικής στήλης, 

παρέχοντας υποστήριξη στην περιοχή της λεκάνης που είναι το ίδιο σημαντική με την πλάτη. Η κακή 

υποστήριξη της οσφυϊκής περιοχής, είναι ο λόγος που τείνει ο χρήστης να καμπουριάζει στην καρέκλα την 

ώρα που εργάζεται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καταπόνηση της σπονδυλικής του στήλης. 

Η έδρα θα έχει πλάτος 45 έως 60 εκατοστά ενώ το βάθος πρέπει να είναι αρκετό ώστε ο χρήστης να μπορεί 

να καθίσει κοντά στην πλάτη του καθίσματος και να αφήνει περίπου 5 έως 10 εκατοστά μεταξύ των 

γονάτων και του καθίσματος της καρέκλας (ενδεικτική διάσταση 40 έως 50 εκ.).  

Να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης της κλίσης του καθίσματος  βαρέως τύπου, προωθημένου κέντρου 

βάρους, με δυνατότητα ανάκλησης που κλειδώνει σε πολλαπλές θέσεις (μηχανισμό relax multiblock). 

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης της κίνησης που να εξασφαλίζει την ομαλή επαναφορά της έδρας - 

πλάτης για ελεγχόμενη ανάκληση ανάλογα με το βάρος του χρήστη, ώστε να ακολουθεί ομαλά την κίνηση 

του σώματός. Ακόμη το κάθισμα θα πρέπει να κρατάει σταθερό τον κορμό του υπαλλήλου σε θέση κάθετη 

με το έδαφος και να μην αναγκάζει το σώμα να γέρνει μπροστά ή προς τα πίσω.  

3. Το ύψος του καθίσματος: Το κάθισμα θα πρέπει να προσαρμόζεται εύκολα με μηχανισμό ρύθμισης του 

ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ ο οποίος θα καθιστά εύκολη την αλλαγή ύψους σε 

σχέση με το γραφείο. Το ύψος του καθίσματος θα πρέπει να κυμαίνεται από τα 40 έως τα 55 εκατοστά              

(±5εκ.) από το δάπεδο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως ύψους.                   

Είναι σημαντικό ο χρήστης της καρέκλας να μπορεί να ακουμπάει σωστά τα πόδια στο δάπεδο, ενώ 

παράλληλα να έχει τους μηρούς παράλληλα στο δάπεδο και τα χέρια στο ύψος του γραφείου. 

4. Το υλικό του καθίσματος: Η πλάτη και η έδρα του καθίσματος θα επικαλύπτονται με πλούσιο υλικό 

γεμίσματος πυκνότητας 40kg/m
3
 και πάχους τουλάχιστον 45mm, ώστε να υπάρχει άνεση ακόμα και μετά 

από πολύωρη καθιστική εργασία. Οι πολύ σκληρές επιφάνειες κουράζουν γρήγορα και στρεσάρουν τον 

εργαζόμενο. Η πλάτη και η έδρα του καθίσματος θα καλύπτονται από ύφασμα ή δερματίνη σε χρώμα 

επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής. Δύναται η πλάτη του καθίσματος να είναι από δίχτυ παρέχοντας την 

κατάλληλη στήριξη στη μέση και άνεση ακόμα και μετά από πολύωρη καθιστική εργασία.  

5. Η βάση του καθίσματος: Θα είναι τροχήλατη με ακτινωτή βάση πέντε (5) ακτίνων. Σε κάθε ακτίνα της 

βάσης προσαρμόζεται μέσω μεταλλικού πύρου, δίδυμος τροχός (ροδάκια) από ενισχυμένο συνθετικό υλικό 

που να είναι κατάλληλο για κύλιση σε μάρμαρο και πλακάκια.   

6. Τα μπράτσα του καθίσματος: Να διαθέτει μαύρα μπράτσα από σκληρό και ανθεκτικό πλαστικό ή 

μεταλλικά με πλαστική επικάλυψη με την απαραίτητη αντοχή, που θα στηρίζονται στην έδρα του 

καθίσματος παρέχοντας στήριξη από το βάρος των ώμων και των ίδιων των χεριών του υπαλλήλου. 

 

Η καρέκλα να είναι κατάλληλη για άτομα βάρους τουλάχιστον 100 κιλών.  

 

3) Κάθισμα με αναλόγιο 

 

Κάθισμα με μπράτσο που θα φέρει ανακλινόμενο και αναδιπλούμενο αναλόγιο στην δεξιά πλευρά, με γερό 

μεταλλικό σκελετό, με τέσσερα πόδια. Οι καταλήξεις των ποδιών να διαθέτουν προστατευτικά πλαστικά 

καλύμματα για την προστασία του πατώματος από ανεπιθύμητες φθορές. Να έχει στη πλάτη και στο 

κάθισμα αφρώδες υλικό, το οποίο να είναι επενδυμένο με δερματίνη ή ύφασμα υψηλής ποιότητας σε 

μαύρο χρώμα. Να διαθέτη κατάλληλη σχεδίαση ώστε να μην κουράζει των χρήστη. 

 

4) Κάθισμα επισκέπτη με μπορντό δερματίνη 

 

Κάθισμα αναμονής επισκέπτη – συνεργασίας, με γερό μεταλλικό σκελετό, με τέσσερα πόδια.                              

Οι καταλήξεις των ποδιών διαθέτουν προστατευτικά πλαστικά καλύμματα για την προστασία του 

πατώματος από ανεπιθύμητες φθορές. Να έχει στη πλάτη και στο κάθισμα αφρώδες υλικό, το οποίο να 

είναι επενδυμένο με μπορντό δερματίνη υψηλής ποιότητας. Να διαθέτει κατάλληλη σχεδίαση ώστε να μην 

κουράζει των επισκέπτη. 
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5) Κάθισμα επισκέπτη με μαύρη δερματίνη 

 

Κάθισμα αναμονής επισκέπτη – συνεργασίας, με γερό μεταλλικό σκελετό, με τέσσερα πόδια.                                

Οι καταλήξεις των ποδιών διαθέτουν προστατευτικά πλαστικά καλύμματα για την προστασία του 

πατώματος από ανεπιθύμητες φθορές. Να έχει στη πλάτη και στο κάθισμα αφρώδες υλικό, το οποίο να 

είναι επενδυμένο με μαύρη δερματίνη υψηλής ποιότητας. Να διαθέτει κατάλληλη σχεδίαση ώστε να μην 

κουράζει των επισκέπτη. 

 

6) Κάθισμα επισκέπτη με μπράτσα 

 

Κάθισμα αναμονής επισκέπτη – συνεργασίας με μπράτσα. Με γερό μεταλλικό σκελετό, με τέσσερα πόδια. 

Οι καταλήξεις των ποδιών διαθέτουν προστατευτικά πλαστικά καλύμματα για την προστασία του 

πατώματος από ανεπιθύμητες φθορές. Να έχει στη πλάτη και στο κάθισμα αφρώδες υλικό, το οποίο να 

είναι επενδυμένη με μαύρη δερματίνη υψηλής ποιότητας. Να διαθέτει κατάλληλη σχεδίαση ώστε να μην 

κουράζει των επισκέπτη. 

 

7) Βιβλιοθήκη με ράφια και πόρτες ξύλινες (4 φύλλων) 

  

(Η εικόνα είναι ενδεικτική) 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 80x40x200εκ. (πλάτος x βάθος x ύψος) (± 10εκ.) 

 

Το υλικό κατασκευής του σκελετού και τον τεσσάρων ραφιών θα είναι από μοριοσανίδα ή μελαμίνη 

πάχους 18 χιλιοστών, που θα φέρει αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης ίδιου χρώματος.  

Τα τρία (3) ράφια θα είναι ελεύθερα και θα τοποθετούνται κατ’ επιλογή σε προεπιλεγμένες θέσεις βάσει 

αντίστοιχων διατρήσεων στα πλαϊνά της βιβλιοθήκης, το ένα (1) ράφι θα είναι σταθερό. Περιμετρικά, στα 

εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 2 χιλ., 

ενώ στα μη εμφανή μέρη θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 0,45 χιλ.  

Η βιβλιοθήκη θα ασφαλίζει σε όλο το ύψος της με δύο πόρτες των τεσσάρων φύλλων από μοριοσανίδα ή 

μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 16 χιλιοστών, που θα φέρει επιπρόσθετα αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. 

Οι δύο πρώτες πόρτες θα κλείνουν τα 3 πάνω ράφια και οι δύο επόμενες πόρτες θα κλείνουν το τελευταίο 

κάτω ράφι. Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) της πόρτας θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από 

προφίλ PVC πάχους 2 χιλ. Οι δύο πόρτες (τα τέσσερα φύλλα) θα φέρουν 2 ζεύγη μεντεσέδων, δύο 

ζευγάρια πόμολα – χερούλια και δύο κλειδαριές. 

Η πλάτη της βιβλιοθήκης θα είναι από μελαμίνη πάχους 0,8-0,9χιλ.   

Η μελαμίνη για τον σκελετό, τα ράφια και τις πόρτες θα είναι του ιδίου χρώματος και θα είναι επιλογή της 

Αναθέτουσας Αρχής βάσει του διαθέσιμου χρωματολογίου του προμηθευτή. 
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8) Βιβλιοθήκη με ράφια και ντουλάπι στο κάτω μέρος  

  
Ενδεικτικές διαστάσεις: 90x45x200εκ. (πλάτος x βάθος x ύψος) (± 10εκ.) 

 

Το υλικό κατασκευής του σκελετού και τον τεσσάρων ραφιών θα είναι από μοριοσανίδα ή μελαμίνη 

πάχους 18 χιλιοστών, που θα φέρει αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.  

Θα διαθέτει τρία (3) ράφια που θα είναι ελεύθερα να τοποθετούνται κατ’ επιλογή σε προεπιλεγμένες θέσεις 

βάσει αντίστοιχων διατρήσεων στα πλαϊνά της βιβλιοθήκης, το ένα (1) ράφι θα είναι σταθερό.  

Η βιβλιοθήκη στο κάτω μέρος θα διαθέτει ντουλάπι με δύο πόρτες από μοριοσανίδα ή μελαμίνη πάχους 

τουλάχιστον 16 χιλιοστών, που θα φέρει επιπρόσθετα αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, που θα φέρουν 

κλειδαριά και πόμολα.  

Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC 

πάχους 2 χιλ., ενώ στα μη εμφανή μέρη θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 0,45 χιλ. 

Τα δύο φύλλα της πόρτας θα φέρουν 2 ζεύγη μεντεσέδων, ένα ζευγάρι πόμολα – χερούλια και μία 

κλειδαριά. 

Η πλάτη της βιβλιοθήκης θα είναι από μελαμίνη πάχους 0,8-0,9χιλ   

Η μελαμίνη για τον σκελετό, τα ράφια και τις πόρτες θα είναι του ιδίου χρώματος και θα είναι επιλογή της 

Αναθέτουσας Αρχής βάσει του διαθέσιμου χρωματολογίου του προμηθευτή. 

 

9) Ντουλάπι γραφείου πλαϊνό 100x45x69εκ. 
 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 100x45x69εκ. (πλάτος x βάθος x ύψος) (± 10εκ.) 

 

Ντουλάπι γραφείου ξύλινο, με σκελετό από μοριοσανίδα ή μελαμίνη πάχους 22 χιλιοστών, που θα φέρει 

επιπρόσθετα αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, σε χρώμα οξιάς. Το έπιπλο διαθέτει ένα ράφι το οποίο 

μπορεί ελεύθερα να τοποθετηθεί κατ’ επιλογή σε προεπιλεγμένες θέσεις βάσει αντίστοιχων διατρήσεων 

στα πλαϊνά του ντουλαπιού καθώς και 2 φύλλα πόρτας με πόμολα και κλειδαριά ασφαλείας. Περιμετρικά, 

στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 2 

χιλ., ενώ στα μη εμφανή μέρη θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 0,45 χιλ. 

 

10) Ντουλάπι ξύλινο 90x35x120εκ. 
 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 90x35x120εκ. (πλάτος x βάθος x ύψος) (± 10εκ.) 

 

Ντουλάπι γραφείου ξύλινο, με σκελετό από μοριοσανίδα ή μελαμίνη πάχους 22 χιλιοστών, που θα φέρει 

επιπρόσθετα αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, σε χρώμα επιλογής από την Αναθέτουσα Αρχή. Το έπιπλο 

διαθέτει ένα ράφι το οποίο μπορεί ελεύθερα να τοποθετηθεί κατ’ επιλογή σε προεπιλεγμένες θέσεις βάσει 

αντίστοιχων διατρήσεων στα πλαϊνά του ντουλαπιού καθώς και 2 φύλλα πόρτας με πόμολα και κλειδαριά 

ασφαλείας. Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από 

προφίλ PVC πάχους 2 χιλ., ενώ στα μη εμφανή μέρη θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC 

πάχους 0,45 χιλ. 

 

11) Γραφείο με γωνία και συρταριέρα 

 

Διαστάσεις εμπρόσθιου μέρους: 160 έως 180 x 80εκ. (μήκος x πλάτος) (± 10εκ.) 

Διαστάσεις βοηθητικού μέρους (αριστερή γωνία): 140 έως 150 x 60 έως 80εκ. (μήκος x πλάτος) (± 10εκ.) 
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Γραφείο με αριστερή γωνία με λιτή σχεδίαση, σε χρώμα καφέ και μαύρο. 

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι από μελαμίνη πάχους 25mm σε χρώμα μαύρο. Τα πλαϊνά και η εμπρόσθια 

όψη θα αποτελείται από μελαμίνη που θα καλύπτει τα πόδια και θα έχει χρώμα καφέ.  

Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC 

για μεγαλύτερη προστασία.  

Το γραφείο θα περιλαμβάνει και συρταριέρα με τουλάχιστον τρία (3) συρτάρια.  

 

12) Γραφείο απλό με συρταριέρα 

 

Διαστάσεις: 160 x 80εκ. (μήκος x πλάτος) (± 10εκ.) 

 

Γραφείο με λιτή σχεδίαση, σε χρώμα επιλογής από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι από μελαμίνη πάχους 25mm.  

Τα πλαϊνά και η εμπρόσθια όψη που θα αποτελείται από μελαμίνη. Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη 

(σόκορα) της επιφάνειας θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC για μεγαλύτερη προστασία. Το 

γραφείο θα περιλαμβάνει και συρταριέρα με τουλάχιστον τρία (3) συρτάρια.  

 

13) Τραπέζι επισκέπτη 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 90x55x45εκ. (πλάτος x βάθος x ύψος) (± 10εκ.) 

 

Τραπέζι επισκέπτη ξύλινο χρώματος μαύρου με λιτό σχεδιασμό. 

 

14) Τραπέζι επισκέπτη με μεταλλικά πόδια 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 40x40x50εκ. (πλάτος x βάθος x ύψος) (± 10εκ.) 

 

Τραπέζι επισκέπτη με μεταλλικά πόδια και ξύλινη επιφάνεια με λιτό σχεδιασμό. 

 

15) Υποπόδια σταθερά 

 

Υποπόδιο γραφείου σταθερό με αντιολισθητική επιφάνεια ενδεικτικών διαστάσεων 35x45cm και 

αντιολισθητικά πέλματα για να μην προκαλείται ενοχλητικός θόρυβος από τυχόν μετακίνηση του.  

 

16) Υποπόδια ρυθμιζόμενα 
 

Υποπόδιο γραφείου ρυθμιζόμενο με μεταλλικό σκελετό και αντιολισθητική επιφάνεια ενδεικτικών 

διαστάσεων 35x45cm και αντιολισθητικά πέλματα για να μην προκαλείται ενοχλητικός θόρυβος από τυχόν 

μετακίνηση του.  

 

17) Καλόγηροι μεταλλικοί 

 

Καλόγερος ρούχων με μεταλλικό σκελετό μαύρου χρώματος και μεταλλική σταθερή βάση. Να διαθέτει 

κρεμάστρες για ρούχα και ειδική βάση για την τοποθέτηση ομπρελών. Να διαθέτει λιτό σχεδιασμό.  

 

18) Συρταριέρες ξύλινες με τρία ισοϋψή συρτάρια 
 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 40x48x56εκ. (πλάτος x βάθος x ύψος) (± 10εκ.) 

 

Συρταριέρα ξύλινη τροχήλατη από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 0,18εκ. τροχήλατη, με τρία ισοϋψή 

συρτάρια, να διαθέτει κεντρικό κλείδωμα συρταριών. Οι μετώπες των συρταριών θα κατασκευασθούν από 

μοριοσανίδα τριών στρώσεων, ελάχιστου πάχους 18mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση στην 

ίδια απόχρωση με την υπόλοιπη επίπλωση. Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, εντός 

μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα 

έχουν δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80%. Το χρώμα θα είναι επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής 

βάσει του διαθέσιμου χρωματολογίου του προμηθευτή. 
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19) Συρταριέρες ξύλινες με τρία ισοϋψή συρτάρια και συρτάρι-μολυβοθήκης 
 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 45x50x60εκ. (πλάτος x βάθος x ύψος) (± 10εκ.) 

 

Συρταριέρα ξύλινη τροχήλατη από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 0,18εκ. τροχήλατη, με τρία ισοϋψή 

συρτάρια και ένα επιπλέον συρτάρι - μολυβοθήκη, να διαθέτει κεντρικό κλείδωμα για όλα τα συρτάρια. Οι 

μετώπες των συρταριών θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, ελάχιστου πάχους 18mm 

επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση στην ίδια απόχρωση με την υπόλοιπη επίπλωση. Τα συρτάρια θα 

κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η 

πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80%.Το 

χρώμα θα είναι επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής βάσει του διαθέσιμου χρωματολογίου του προμηθευτή. 

 

20) Κλειδοθήκη μεταλλική 300 θέσεων 

 

Κλειδοθήκη μεταλλική τουλάχιστον 300 θέσεων για την αρχειοθέτηση και φύλαξη κλειδιών. Να διαθέτει 

υποδοχές για την ασφαλή στήριξή της στο τοίχο με κατάλληλα στριφώνια που θα πρέπει να περιέχονται 

στη συσκευασία. Η κλειδοθήκη να ασφαλίζει με κλειδαριά ασφαλείας.  

 

Γενικές απαιτήσεις : 

 

1) Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τελείως καινούργια και αμεταχείριστα. 

2) Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να αποδεικνύονται με επίσημα έντυπα του εργοστασίου 

κατασκευής (Τεχνικά φυλλάδια, επίσημο κατάλογο, προσπέκτους) ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο 

του εξουσιοδοτημένου εισαγωγέα της κατασκευάστριας εταιρείας για το κάθε είδος χωριστά, όπου θα 

εμπεριέχεται απαραίτητα ο τύπος/μάρκα/μοντέλο του επίπλου, αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων 

διαστάσεων & φωτογραφίες. Δε θα γίνουν δεκτές απλές εκτυπώσεις - φωτογραφίες παρουσίασης του 

προσφερόμενου είδους που δεν αναφέρουν – αποδεικνύουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά.  

3) Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να παραδοθούν συναρμολογημένα, έτοιμα προς χρήση και να 

εγκατασταθούν με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου - προμηθευτή στους χώρους που θα υποδείξει  

η Υπηρεσία.  

4) Η παράδοση των ειδών θα γίνει με τμηματικές παραγγελίες, το ποσό των οποίων για το έτος 2019 δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 23.201,36€. Συγκεκριμένα για τα είδη με α/α 7 έως 19             

η παραγγελία θα γίνει με την υπογραφή της σύμβασης. Για τα είδη με α/α 1 έως 6 η παραγγελία                

θα γίνει τμηματικά αλλά δεν θα υπερβαίνει τις τρεις (3) παραδόσεις.  

5) Απαιτείται να κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για τα είδη με                   

α/α 1 έως 8. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα υπολογισθεί, στον κάθε ανάδοχο ή αναδόχους 

ξεχωριστά, στο 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, για τα συγκεκριμένα είδη (α/α 1 έως 8).                         

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την λήξη της και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας θα γίνονται 

δωρεάν, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, 

όταν και εφόσον προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των 

έκτακτων βλαβών, που οφείλονται σε αστοχία υλικού για τα οποία ο χρήστης δεν φέρει καμία ευθύνη, 

με επισκευή - επιδιόρθωση ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη και 

δυσκολεύουν στη σωστή λειτουργία των ειδών.  

 

            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

       ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                        ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                 

 

 

             ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                             ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΑΡΕΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Βόλος, 29 / 08 / 2019                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                         

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Διεύθυνση      : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 

Ταχ. Κώδικας :  38333                                                                 

Πληροφορίες  : Ευστρατιάδης Γ. 

Τηλ.                : 24213 50294                                          

Fax                 : 24210 97610    

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α Είδος Ποσότητα Τιμή Σύνολο 

1 Καθίσματα γραφείου 77 165,00 12.705,00 

2 Καθίσματα γραφείου Προϊσταμένου 38 180,00 6.840,00 

3 Καθίσματα με αναλόγιο 8 60,00 480,00 

4 Καθίσματα επισκέπτη με μπορντό δερματίνη 12 40,00 480,00 

5 Καθίσματα επισκέπτη με μαύρη δερματίνη 25 40,00 1.000,00 

6 Καθίσματα επισκέπτη με μπράτσα 6 50,00 300,00 

7 Βιβλιοθήκη με ράφια και πόρτες ξύλινες (4 φύλλων) 14 220,00 3.080,00 

8 Βιβλιοθήκη με ράφια και ντουλάπι στο κάτω μέρος 3 200,00 600,00 

9 Ντουλάπι γραφείου πλαϊνό 1 70,00 70,00 

10 Ντουλάπι ξύλινο 1 100,00 100,00 

11 Γραφείο με γωνία και συρταριέρα 3 210,00 630,00 

12 Γραφείο απλό με συρταριέρα 3 120,00 360,00 

13 Τραπέζι επισκέπτου ξύλινο 3 50,00 150,00 

14 Τραπέζι επισκέπτου, μεταλλικά πόδια 1 50,00 50,00 

15 Υποπόδια σταθερά 5 12,00 60,00 

16 Υποπόδια ρυθμιζόμενα 5 30,00 150,00 

17 Καλόγεροι μεταλλικοί 4 25,00 100,00 

18 Συρταριέρα ξύλινη με 3 + 1 συρτάρι μολυβοθήκη 4 130,00 520,00 

19 Συρταριέρα ξύλινη 3 συρτάρια (19) 11 100,00 1.100,00 

20 Κλειδοθήκη μεταλλική 1 170,00 170,00 

Σύνολο 28.945,00 

ΦΠΑ 24% 6.946,80 

Γενικό Σύνολο 35.891,80 

 

 

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

       ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                        ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                 

 

 

 

             ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                             ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΑΡΕΤΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1) 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(2)

: ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

ΑΦΜ:  Δ.Ο.Υ.:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(3)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (Εmail):  

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(4)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 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 

απόφαση2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 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. 

 

Ημερομηνία
(5)

:      ……/…./2019 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους 
του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(3) Αναγράφεται ολογράφως.  
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(5) Η ημερομηνία της Υ/Δ πρέπει να είναι μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Είδος Ποσότητα Τιμή Σύνολο 

1 Καθίσματα γραφείου 77   

2 Καθίσματα γραφείου Προϊσταμένου 38   

3 Καθίσματα με αναλόγιο 8   

4 Καθίσματα επισκέπτη με μπορντώ δερματίνη 12   

5 Καθίσματα επισκέπτη με μαύρη δερματίνη 25   

6 Καθίσματα επισκέπτη με μπράτσα 6   

7 Βιβλιοθήκη με ράφια και πόρτες ξύλινες (4 φύλλων) 14   

8 Βιβλιοθήκη με ράφια και ντουλάπι στο κάτω μέρος 3   

9 Ντουλάπι γραφείου πλαϊνό 1   

10 Ντουλάπι ξύλινο 1   

11 Γραφείο με γωνία και συρταριέρα 3   

12 Γραφείο απλό με συρταριέρα 3   

13 Τραπέζι επισκέπτου ξύλινο 3   

14 Τραπέζι επισκέπτου, μεταλλικά πόδια 1   

15 Υποπόδια σταθερά 5   

16 Υποπόδια ρυθμιζόμενα 5   

17 Καλόγεροι μεταλλικοί 4   

18 Συρταριέρα ξύλινη με 3 + 1 συρτάρι μολυβοθήκη 4   

19 Συρταριέρα ξύλινη 3 συρτάρια (19) 11   

Σύνολο  

ΦΠΑ 24%  

Γενικό Σύνολο  

 

Ο ΠΡΟΣΦΈΡΩΝ 

 

 

…………………….. 

(Σφραγίδα & Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6058] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ/ΒΟΛΟΣ/ 38333] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ευστρατιάδης Γεώργιος] 
- Τηλέφωνο: [2421350294] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [g.eustratiadis@volos-city.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [dimosvolos.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[Προμήθεια επίπλων του Δήμου Βόλου, CPV 39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός. 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [........] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

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

 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην 
ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού 
και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο 
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 
αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει 
βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή 
να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

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

[   ] 

 
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 ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για 
κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των  

οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

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

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
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): 
[……][……][……][……]xix 

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 

 
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 ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη 
χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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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 ;xxiii 

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): xxiv 
[……][……][……] 
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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 δικαίουxxv; 

[] 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 καταστάσειςxxvi : 
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 
περιστάσειςxxvii  
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 παράπτωμαxxviii; 
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:  
[..........……] 
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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 συμφερόντωνxxix, 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 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

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

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

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

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 

[] Ναι [] Όχι 
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αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

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

Απάντηση: 

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

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

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 
Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

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

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

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

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

 
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

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

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

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

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

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

[…................................…] 

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

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

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

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) 
έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην 

[……..........] 
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πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

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

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

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

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

Περιγραφή ποσά ημερομη
νίες 

παραλήπτες 

    
 

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

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

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

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

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

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

[……] 

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

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

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

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

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

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

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

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

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

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

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

 
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlviii. 

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

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

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 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. 
iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 
v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

vii
  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.” 
viii

 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.  
ix
 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). 
x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται 

ως “διαφθορά”. 
xi
 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). 
xii

 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii

 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. 
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xiv

 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”. 
xv

 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.". 
xvi

 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 ) 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx

 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)  
xxi

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 

κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των 

μέτρων που λήφθηκαν.  
xxii

 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).  
xxiii

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 

αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 

της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix

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

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi

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

 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiii

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς 

από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxiv

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxv

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxvi

 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii

 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviii

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την 

τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxix

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την 

τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xli

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα 

ΤΕΥΔ. 
xlii

 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xliii

 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου 

για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 

σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xliv

 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xlv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvii

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlviii

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 

πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για 

την εν λόγω πρόσβαση.  

 

 

 

 

 

 


