
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

   Ο Αντιδήμαρχος  Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (ομάδες 2,3,) πλην της (ομάδας 1 ) που μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 31.922,56 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η ανάθεση προμήθειας των  Εκτυπώσεων και 
Βιβλιοδετήσεων Εντύπων και Βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου έτους 2019  Η Μελέτη της 

προμήθειας αποτελείται από, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, τον 

Προϋπολογισμό προσφοράς, την Γενική  Συγγραφή Υποχρεώσεων, και αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας Διακήρυξης.  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΓ. ΤΙΤΟΥ αρ. 1 

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 71202 

Τηλέφωνο 2813409185-186-189-403-428 

Φαξ 2810229207 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom@heraklion.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Τζανιδάκης Βασίλης  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.heraklion.gr. 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
  Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση στους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
  Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην διεύθυνση www.heraklion.gr 

β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου στα τηλ. (+30) 2813409185-186-189 

403,428, e-mail: prom@heraklion.gr. 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει τους  

Κ.Α. 10.6615.001 ποσό  17.000,00 ευρώ, Κ.Α. 15.6615.001 ποσό  3.000,00 ευρώ,                                            
Κ.Α. 20.6615.001 ποσό  1.000,00 ευρώ,   Κ.Α. 30.6615.001 ποσό  2.000,00 ευρώ,                                      
Κ.Α. 35.6615.001 ποσό  1.000,00 ευρώ,   Κ.Α. 40.6615.001 ποσό  1.000,00 ευρώ, 
Κ.Α. 45.6615.001 ποσό     922,56 ευρώ,   Κ.Α. 50.6615.001 ποσό  3.000,00 ευρώ,                                         
Κ.Α. 70.6615.001 ποσό  3.000,00 ευρώ. 
  Σχετικές  πιστώσεις  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  του Φορέα  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

  Αντικείμενο της σύμβασης  είναι Προμήθεια  των  Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων Εντύπων και 
Βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου έτους 2019    
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :. 22100000-1 Τυπωμένα διαφημιστικά φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα,  22110000-4 
ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ, 22000000-0-Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα, 22816000-3 Μπλοκ, 30163000-9  
Κάρτες χρέωσης, 

  Προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (ομάδες 2,3,) πλην της (ομάδας 1 ) 
που μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 

δώσει προσφορά σε όποιο είδος / ομάδα του διαγωνισμού επιθυμεί και θα πρέπει να το δηλώσει στο 

ΤΕΥΔ στο μέρος ΙΙ (τμήματα ). 

  Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 31.922,56 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της μελέτης ο οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.*  

  Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (ομάδες 2,3,) πλην της (ομάδας 1 ) που 

μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

 Α.   
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως 

  Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 116 και 117.  

  Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-07-2018(ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και ειδικότερα 

του άρθρου 203 αναφορικά με τον «Διατάκτη στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού» 

  Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’): «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 66 περί 

«Ανάληψη Υποχρεώσεων» (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις, όπως ισχύει. 

  Του Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -

2013», 

  Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

  Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

  Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

  Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

  Του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

  Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

  Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

  Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

  Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία” 
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  Τις διατάξεις του  Άρθρου 4 παρ. 1α του ΠΔ 80/05-08-2016(ΦΕΚ Α’145/5-8 2016) περί «Ανάληψη 

Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016. 

  Της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

  Τις  διατάξεις του Ν.3463/2006 (Άρθρο 87 παρ. 3) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με την 

οποία ορίζεται ότι «Ο δήμαρχος, με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του 

σε αντιδημάρχους», και της περίπτ. Ε' της παρ. 1 του άρθρου  58 και άρθρου 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Α' 133). 

  Την υπ’ αριθμ. 2/51290/0026/02-06-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί «Παροχής 

Οδηγιών επί της υπ’ αριθμ. 2-16570/0026/13-05 2016 ΚΥΑ» 

  Την υπ’αριθμ.2/16570/0026/13-05-2016 ΚΥΑ του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

περί «Καθορισμού της διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες 

Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης», με την οποία εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και καθορίζεται η διαδικασία που διέπει την 

μεταφορά τους από τις Υ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου) στις οικονομικές υπηρεσίες των 

Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από 01/01/2017. 

  Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α’/27-11-1995) περί «Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 

3871/2010, όπως ισχύουν σήμερα με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014. 

  Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/17-08-2010)  «Δημοσιονομική Διαχείριση και 

Ευθύνη». 

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

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α').  

  Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') και 

ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 

3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.  

  Τον 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» 

(Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,  

  Τον  Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

  Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»  

  Τον  Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις».  

  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το 

σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση προμήθειας ή έργου, έστω  και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις 

που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του 

Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.  

B. 
  Η με αρ. πρωτ. 31727/2016 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων του Δήμου Ηρακλείου 

  Η με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής             

α) Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων                 

β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δημοσιεύσεών των                                                                                

γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος                                                                                                                           

δ) Συμβάσεων                                                                                                                                                                                  

ε) Αποφάσεων αναθέσεων                                                                                                                                                                
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στ) Τεχνικών Δελτίων                                                                                                                                                                          

ζ) όλων των συναφών εγγράφων προ απαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω 

Β.1) Η με αρ. πρωτ 65511/ 6-8-2018 απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου με την οποία ορίζει ως διατάκτη 

τον Αντιδήμαρχο Καραντινό Γεώργιο  

Β.2) Την 67703/10-8-2018 Απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής του 

τεκμηριωμένου Αιτήματος διατάκτη. 

 Β.3) Το υπ. αρ. 22977/8-09-2019 Πρωτόγεννές και Τεκμηριωμένο Αίτημα  (ΑΔΑΜ: 19REQ004588087) του 

Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων για την προμήθεια Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων 

Εντύπων και Βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2019. 

 Β.4) Τις Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του παρακάτω πίνακα με Κ.Α, Περιγραφή, Αριθμό 

πρωτοκόλλου, Αριθμό Α.Α.Υ, ΑΔΑ:, ποσό δέσμευσης με (ΑΔΑΜ: 19REQ004597202 Εγκεκριμένου 

αιτήματος ) με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η πίστωση.  

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αριθμό 

Πρωτοκόλλου  
Α.Α.Υ. ΑΔΑ: ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

10-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23607/12-9-2019 Α-657 7ΜΡΥΩ0Ο-ΓΚΠ 17.000,00 € 

15-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23605/12-9-2019 Α-658 ΨΑΖΨΩ0Ο-7ΝΓ 3.000,00 € 

20-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23599/12-9-2019 Α-659 ΩΓΓΒΩ0Ο-2ΞΥ 1.000,00 € 

30-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23595/12-9-2019 Α-660 ΩΓ6ΧΩ0Ο-ΥΣΑ 2.000,00 € 

35-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23596/12-9-2019 Α-661 6ΟΥ0Ω0Ο-Π48 1.000,00 € 

40-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23590/12-9-2019 Α-662 6ΜΥΥΩ0Ο-Τ7Γ 1.000,00 € 

45-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23585/12-9-2019 Α-663 7ΧΣ8Ω0Ο-ΦΦΔ     922,56 € 

50-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23580/12-9-2019 Α-664 6Σ2ΗΩ0Ο-0ΚΝ   3.000,00 € 

70-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23577/12-9-2019 Α-665 62ΠΗΩ0Ο-ΒΦ8   3.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ         31.922,56 € 

 

  Β.5) Η με αριθμό 170/2019  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου 

  Β.6) Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2019 

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου, οδός  Αγ. Τίτου αρ.1, 1ος όροφος, 

αίθουσα «Ανδρέα Παπανδρέου» την , ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

  Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή 11/04/2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00. 
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  Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

  Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο 

διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την 18/04/2019 ημέρα Πέμπτη 

ώρα 10:00. στον ίδιο χώρο. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

  Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

  Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης (Προκήρυξη) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:  

Στην ημερήσια εφημερίδα: Πατρίς. 

  Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα 

αποσταλεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

   Η Διακήρυξη με όλα τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα της σύμβασης, θα καταχωρηθεί στο 

διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.heraklion.gr  στην 

διαδρομή : Αρχική ► Επικαιρότητα ► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες . 

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς το  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 

2016/679 (GDPR) και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• Η με αρ.29407/2703-2019 Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 

εφημερίδα Πατρις 

• Η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ____________) με τα τεύχη της μελέτης (Τ. Τεχνικές Προδιαγραφές, 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής 

•  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

• Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.heraklion.gr/press/auction 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 

αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών 

με δαπάνες και φροντίδα τους. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
  Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών  

  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

  Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
  Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 

τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 

ελληνική έκδοση. 

  Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

  Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
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  Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ. Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

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

μπορούν να υποβάλλονται και στην  αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

  Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
  Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 [εφόσον ζητηθεί] και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 

1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

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

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

  Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

  Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,             

β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης,                    

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών του διαγωνισµού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 

υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε 

(5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

  Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.   

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
[2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  η  θα οποία 
καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για οποιοδήποτε μέρος της 
προμήθειας επιθυμεί να καταθέσει ο Προμηθευτής, για ποιο μέρος καταθέτει προσφορά θα πρέπει να το 

δηλώσει στο ΤΕΥΔ μέρος ΙΙ (τμήματα) , αν ο προσφέρον καταθέσει προσφορά  για το σύνολο της 

προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά  514,88 

ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της 

προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθεί σας ένστασης κατά της απόφασης 

κατακύρωσης  

  Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 

στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή 

ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων 

βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί 

αμετακλήτως. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  
  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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 του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

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

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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 όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

  Αν ο προσφέρων 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. 

  Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

β) Όταν η αναθέτουσα αρχή 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: 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.  

2.2.3.3.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
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 (β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(δ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ε) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(στ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(ζ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. β. και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις 

της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 

με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την 

ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
  Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.      

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
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Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο . 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης  

σύμβασης, δεν υπάρχει κάποια απαίτηση από την πλευρά των οικονομικών φορέων.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
 Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, δεν υπάρχει κάποια απαίτηση από την πλευρά των οικονομικών φορέων. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα, 

το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 

(www.hsppa.gr ). 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,  
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2α ΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας για τους φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα.  Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση (ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 



 

Σελίδα 13 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του) του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να 

καταβάλει εισφορές]. Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς 
φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν 
και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 
4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.  
για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

  Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

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

2.2.3.1 και 2.2.3.2 ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 

ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

  Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

  Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 1. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Β.2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 
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Β.3. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.5. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (ομάδες 2,3,) πλην της (ομάδας 1 ) που μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορά με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση της τιμή ανά είδος.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
  Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό  μελέτης, για το σύνολο ποσότητας στις (ομάδες 2,3,) πλην της (ομάδας 1 ) που 

μπορούν να υποβάλλουν προσφορά προμήθειας ανά είδος .  

  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η 

οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 

είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
  Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση. Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202.). Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 

εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, 

το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της 

παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
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2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

*Τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνουν Ταχ. Δ/νση, 

Τηλέφωνο, Φαξ και Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.  

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 

διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 

προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

  Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 2.4.3  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. 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) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 

τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας . 

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

άρθρου 2.4.2.2.. 

2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: :……………………………................................ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ * :……………………………......................................... 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «……………………………………………………………» 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:………………../……-……..-………….. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: …./…/………. και ώρα…….. 
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συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  
  Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(Παράρτημα...), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

της παρούσας διακήρυξης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
  H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με τις Τεχνικές Προδιαγραφές” της μελέτης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 

το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 1.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν  υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.5 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

  Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης [ 

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα είδους . 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης του Δήμου Ηρακλείου.  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
  Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 
ημέρες  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

  Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

                                                           
1 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλόλητα των προσφερόμενών ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που….. 
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2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
  H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο 

φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης 

και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης,  

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από 

την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά 

την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 

πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 

επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και 

μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα 

υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 

καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 

προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς 

δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το 

άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς 

και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 

φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 

οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 

αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί 

με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

  Η κατά τα ανωτέρω 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.  
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δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες Κατά της ανωτέρω απόφασης 

χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

  Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

  Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

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

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας  10 

ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, τα 

δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

  Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

  Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

  Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, 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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

  Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, 

μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 

κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 

ποσοστό 30 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο 
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

  Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με 

κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της 

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

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

την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

  Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

  Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 3.4 Ενστάσεις  

  Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ 

του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 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.  H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 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 αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 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 

παράβολου, 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 αποφασίζω διοικητικό 

όργανο. 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

  Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης,) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

  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, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

  Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

  Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

  Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  

4.5  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
  Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας Εκτυπώσεων και 

Βιβλιοδετήσεων Εντύπων και Βιβλίων 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να  τιμολογήσει σύμφωνα με τους Κ.Α ( Α.Α.Υ.) των υπηρεσιών μετά 

από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα που συνέταξε την μελέτη.   

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα είδη εντύπων - εκτυπώσεων ή δεν 

επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 . 

  Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

  Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

  Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

  Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών 

εντύπων - εκτυπώσεων, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη εντύπων - εκτυπώσεων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 

της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

  Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των ειδών εντύπων - εκτυπώσεων, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, 

κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

  Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με 

παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με 

ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

  Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 
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5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

  Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης ειδών 

εντύπων - εκτυπώσεων), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών ειδών εντύπων - εκτυπώσεων – αντικατάσταση), 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 

του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης ειδών Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων Εντύπων και Βιβλίων 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη της μελέτης,  

 α) Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης ειδών της προμήθειας για την ομάδα (1 & 3 ) των τεχνικών 

προδιαγραφών της μελέτης, ορίζεται το χρονικό διάστημα  εντός 60 εξήντα ημερών  από την ημερομηνία 

ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 β) Ο χρόνος παράδοσης που αφορά τις Βιβλιοδεσίες των Υπηρεσιών του Δήμου ομάδα (2) των τεχνικών 

προδιαγραφών της μελέτης, τα οποία είδη φέρουν προσωπικά δεδομένα, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
παραλαμβάνει από την εκάστοτε υπηρεσία τις πράξεις που είναι για βιβλιοδέτηση, και να τις 
επιστρέφει έτοιμες εντός 24 ωρών για την ομαλή λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών 

   Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών της προμήθειας  μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 

του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 

του ν. 4412/2016. 

  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια, μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 

ορίζει η σύμβαση και θα γίνει κατόπιν συνεννόησης (συνολικά -τμηματικά) στο Δήμο Ηρακλείου, σε χώρο 

που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων. 

  Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των ειδών της προμήθειας και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

  Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 

της οποίας προσκομίστηκε. 

 
6.2  Παραλαβή ειδών  Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων Εντύπων και Βιβλίων - Χρόνος 
και τρόπος παραλαβής ειδών Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων Εντύπων και Βιβλίων 
6.2.1. H παραλαβή των ειδών εντύπων – εκτυπώσεων κλπ, γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 

δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα....της παρούσας (σχέδιο 

σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών εντύπων – εκτυπώσεων κλπ διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος 

της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

  Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των ειδών εντύπων – εκτυπώσεων κλπ) 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

  Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

  Είδη εντύπων – εκτυπώσεων κλπ που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της 

συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, 

μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα 

του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

  Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
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εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

  Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 
6.2.2. Η παραλαβή των ειδών εντύπων – εκτυπώσεων κλπ και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: .... 

  Αν η παραλαβή των ειδών εντύπων – εκτυπώσεων κλπ και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται 

ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 

εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το 

θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα είδη εντύπων – εκτυπώσεων κλπ αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής 

του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

  Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενού οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

6.4  Απόρριψη συµβατικών ειδών Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων Εντύπων και Βιβλίων – 
Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών 

εντύπων – εκτυπώσεων κλπ, με απόφαση του αποφαινόμενού 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. 
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα εντύπων – εκτυπώσεων κλπ που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
6.4.3. Η επιστροφή των ειδών εντύπων – εκτυπώσεων κλπ που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 

 

      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1.  Ο ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης µε διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   
προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά οµάδα (οµάδες 2,3,) πλην 
της (οµάδας 1 ) που µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµή ανά είδος, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ / 
ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2019». 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι τριάντα µία χιλιάδες εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα έξι 
λεπτά  31.922,56 €  ( συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24%). 
2. Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο ∆ήµο στις  11/04/2019 ηµέρα  Πέµπτη  και ώρα 10:00 
π.µ.   στη ∆ιεύθυνση, ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202 , ενώπιον της  Αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής, 
για την συγκεκριµένη σύµβαση προµήθειας,  ή θα σταλούν στη διεύθυνση ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  
µε την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωµοδοτική Επιτροπή, για την σύµβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ / 
ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019», το 
αργότερο µέχρι  την ηµεροµηνία και ώρα της διεξαγωγής της δηµοπρασίας. Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των 
δικαιολογητικών µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. Σε περίπτωση αναβολής του 
διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη 
εβδοµάδα δηλαδή την στις  18/04/2019 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα  10:00:π.µ.  στον ίδιο χώρο. 
3. Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται στο  2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, και για το σύνολο της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 514,88 €. Εάν κάποιος επιθυµεί  να 
λάβει µέρος όχι στο σύνολο του διαγωνισµού αλλά σε µέρος αυτού, υποχρεούται να υπολογίσει ως εγγύηση το αντίστοιχο ποσό 
2%  της προϋπολογισθείσας  δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισµού, χωρίς Φ.Π.Α., και να το δηλώσει στο ΤΕΥ∆,  
(Μέρος ΙΙ – Τµήµατα), όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
4. Η διακήρυξη και τα επισυναπτόµενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν: 
-ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
-ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) 
-στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Ηρακλείου στην οδό Αγ. Τίτου 1. 
Η προκήρυξη (προκήρυξη  της διακήρυξης):-Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».-Θα 
αποσταλεί στα Επιµελητήρια 
-Θα δηµοσιευθεί  µία φορά στην Εφηµερίδα Πατρίς 
Να δηµοσιευτεί µία φορά στην εφηµερίδα Πατρίς Παρακαλούµε όπως τηρήσετε τις προδιαγραφές δηµοσίευσης 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/82452/002 12-11-2008. Ενδεικτικά σας αναφέρουµε ότι η δηµοσίευση γίνεται µε 
γραµµατοσειρά 7 στιγµάτων και διάστιχο 8,5 στιγµών. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.                                     
 
 

Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 

                   
           
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
       ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
       Ταχ. ∆/νση: ΑΝ∆ΡΟΓΕΩ 2   
       Τ.Κ.: 71202  
       E-mail: prom@heraklion.gr      
      τηλ. 2813409185 

         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ / ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΣΕΩΝ 
      ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

           ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

       
 

Αριθµός Πρωτοκόλλου :29407/23-03-2019 
Ηράκλειο 26/03/2019 
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Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019          

                                                                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΕΡΓΟ: Προµήθεια Εκτυπώσεων και 

Βιβλιοδετήσεων 

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                               Εντύπων και Βιβλίων των Υπηρεσιών του 

Δήµου                                                                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών        

ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών & Αποθεµάτων                                                   

Ταχ. Δ/νση: Αµαξοστάσιο Δήµου Ηρακλείου        

Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης 

Τηλ.: 2813409613/614                                                                                                

E-mail: diaxirisi@heraklion.gr     

 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

Αντικείµενο της Προµήθειας είναι: 

   Η προµήθεια των « Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων Εντύπων και Βιβλίων » για τις ανάγκες  των 

υπηρεσιών - Τµηµάτων & Δοµών του Δήµου Ηρακλείου Κρήτη.                  

ΑΡΘΡΟ 20 

Ισχύουσες  Διατάξεις – Αποφάσεις   
Η προµήθεια θα διενεργηθεί  µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

1.Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-07-2018(ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018) Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και 

ειδικότερα του άρθρου 203 αναφορικά µε τον «Διατάκτη στους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού» 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’): «Αρχές 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας, δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του 

άρθρου 66 περί «Ανάληψη Υποχρεώσεων» (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δηµόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 

3.Τις διατάξεις του  Άρθρου 4 παρ. 1α του ΠΔ 80/05-08-2016(ΦΕΚ Α’145/5-8 2016) περί «Ανάληψη 

Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016. 

4. Τις  διατάξεις του Ν.3463/2006 (Άρθρο 87 παρ. 3) του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων σύµφωνα µε την 

οποία ορίζεται ότι «Ο δήµαρχος, µε απόφασή του µπορεί να µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητές του σε 

αντιδηµάρχους», και της περίπτ. Ε' της παρ. 1 του άρθρου  58 και άρθρου 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης -Πρόγραµµα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Α' 133). 

5.Την υπ’ αριθµ. 2/51290/0026/02-06-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών περί «Παροχής 

Οδηγιών επί της υπ’ αριθµ. 2-16570/0026/13-05 2016 ΚΥΑ» 

6. Την υπ’αριθµ.2/16570/0026/13-05-2016 ΚΥΑ του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών 

περί «Καθορισµού της διαδικασίας και εξειδίκευση µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες 

Δηµοσιονοµικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονοµικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης», 

µε την οποία εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες και καθορίζεται η διαδικασία που διέπει την µεταφορά τους από 

τις Υ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου) στις οικονοµικές υπηρεσίες των Υπουργείων και λοιπών 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από 01/01/2017. 
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α’/27-11-1995) περί «Δηµοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 

3871/2010, όπως ισχύουν σήµερα µε το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/17-08-2010)  «Δηµοσιονοµική Διαχείριση 

και Ευθύνη». 

9. Τον Ν. 4412/2016 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 116 και 117.  

10. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α').  

11. Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') και 

ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 

3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.  

12. Τον 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» 

(Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,  

13. Τον  Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

14. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων…»  

15. Τον  Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».  

16. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το 

σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση προµήθειας ή έργου, έστω  και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόµοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις 

που εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 120 του 

Ν.4412/2016, δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της.  

 

 Β) Τις αποφάσεις:  
1. Την µε αριθ. Πρωτ. 65511/06-08-2018 και ΑΔΑ ΨΗΩΕΩ0Ο-ΨΧ4 Απόφαση Δηµάρχου περί «ορισµού 

     Αντιδηµάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη» 

2. Την 67703/10-8-2018 Απόφαση Δηµάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής του 

     τεκµηριωµένου Αιτήµατος διατάκτη. 

3. Τον εκτελούµενο εγκεκριµένο Τακτικό Προϋπολογισµό του Δήµου Ηρακλείου έτους 2019. 

4. Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Α.Α.Υ. µε (Α∆ΑΜ: 19REQ004597202 Εγκεκριµένου 
αιτήµατος ) 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθµό 
Πρωτοκόλλου  Α.Α.Υ. Α∆Α: ΠΟΣΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 

10-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23607/12-9-2019 Α-657 7ΜΡΥΩ0Ο-ΓΚΠ 17.000,00 € 

15-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23605/12-9-2019 Α-658 ΨΑΖΨΩ0Ο-7ΝΓ 3.000,00 € 

20-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23599/12-9-2019 Α-659 ΩΓΓΒΩ0Ο-2ΞΥ 1.000,00 € 

30-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23595/12-9-2019 Α-660 ΩΓ6ΧΩ0Ο-ΥΣΑ 2.000,00 € 

35-6615.001 
Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 
23596/12-9-2019 Α-661 6ΟΥ0Ω0Ο-Π48 1.000,00 € 
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Υπηρεσιών του Δήµου. 

40-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23590/12-9-2019 Α-662 6ΜΥΥΩ0Ο-Τ7Γ 1.000,00 € 

45-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23585/12-9-2019 Α-663 7ΧΣ8Ω0Ο-ΦΦ∆     922,56 € 

50-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23580/12-9-2019 Α-664 6Σ2ΗΩ0Ο-0ΚΝ   3.000,00 € 

70-6615.001 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις 

Εντύπων και Βιβλίων των 

Υπηρεσιών του Δήµου. 

23577/12-9-2019 Α-665 62ΠΗΩ0Ο-ΒΦ8   3.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ         31.922,56 € 

 

 

 

5. Την αριθµ. 170-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία: 

   α) Εγκρίνεται η εκτέλεση της προµήθειας µε συνοπτικό διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά οµάδα 

(οµάδες 2,3,) πλην της (οµάδας 1 ) που µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµή ανά είδος όπως 

καταγράφεται αναλυτικά στο τεύχος του  ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης, και εφόσον τηρούν τα 

γραφόµενα στις Τεχνικές προδιαγραφές. 

    β) Εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης της προµήθειας 

 «Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων Εντύπων και Βιβλίων για τις ανάγκες  των υπηρεσιών - Τµηµάτων & 

Δοµών του Δήµου Ηρακλείου » 

   γ) Ψηφίζονται οι όροι του συνοπτικού διαγωνισµού. 

 3. Ο συνοπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 30 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. 

   Η εκτέλεση της Προµήθειας   θα πραγµατοποιηθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό τους όρους του οποίου έχει 

ψηφίσει η οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα  µε τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και  κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά οµάδα 

(οµάδες 2,3,) πλην της (οµάδας 1 ) που µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµή ανά είδος, όπως 

καταγράφεται αναλυτικά στο τεύχος του  ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης, και εφόσον τηρούν τα 

γραφόµενα στις Τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 40 

Συµβατικά στοιχεία της Προµήθειας - Σειρά ισχύος αυτών. 

   Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της προµήθειας µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της 

προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση συµφωνίας µεταξύ τους τα παρακάτω: 

• Το Συµφωνητικό.  

• Η Διακήρυξη.  

• Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς.  

• Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Προµήθειας. 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

• Η Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία µε βάση την µελέτη της 

Προµήθειας. 

Το Πρόγραµµα διεκπεραίωσης της προµήθειας, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 50 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης. 

   Για την καλή εκτέλεση της προµήθειας ο ανάδοχος θα καταθέσει  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης. 

   Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας την οποία θα προσκοµίσει ο προµηθευτής στον 

οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της  συµβατικής αξίας (των άρθρων που του 

κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί µετά την  

πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύµβασης.  

   Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης  

επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού . Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται 

µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Αν το υλικό  είναι 

διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας ή 

του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται 

προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την 

αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου, εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης  ποσού ίσου µε το  5% της  συµβατικής αξίας (των άρθρων που του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον 

Φ.Π.Α σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί µετά την  πάροδο του χρόνου 

εγγύησης των όρων της σύµβασης. Κατά  τα λοιπά  ισχύει το άρθρο 4.1 της διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 60 

Παράδοση Υλικών ( Χρόνος, Τόπος, Τρόπος) 

   α) Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης ειδών της προµήθειας για την οµάδα (1 & 3 ) των τεχνικών 

προδιαγραφών της µελέτης, ορίζεται το χρονικό διάστηµα ( 60 )  ηµερών  από την ηµεροµηνία ανάρτησης 

της υπογραφείσας σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

   β) Ο χρόνος παράδοσης που αφορά τις Βιβλιοδεσίας των Υπηρεσιών του Δήµου οµάδα (2) των τεχνικών 

προδιαγραφών της µελέτης, τα οποία είδη φέρουν προσωπικά δεδοµένα, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

παραλαµβάνει από την εκάστοτε υπηρεσία τις πράξεις που είναι για βιβλιοδέτηση, και να τις επιστρέφει 

έτοιµες εντός 24 ωρών για την οµαλή λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών 

Η παράδοση των ειδών της προµήθειας θα γίνει κατόπιν συνεννόησης  (συνολικά -τµηµατικά) εκτός της 

οµάδας (2) σύµφωνα µε την παρ. β του αναφερόµενου άρθρου, στο Δήµο Ηρακλείου σε χώρο που θα 

υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του τµήµατος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεµάτων.  

   Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρά µεταφορικά µέσα του προµηθευτή.  

   Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016, καθώς και τα άρθρα 6.1, 6.2 της 

διακήρυξης .  
 

ΑΡΘΡΟ 70 

Εκπρόθεσµη παράδοση υλικών  

1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται 

πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

2.Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

3.Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, µε Δηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση την αρµόδια Επιτροπή 

Παραλαβής και Παρακολούθησης Προµηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του 



 

Σελίδα 32 

Δήµου Ηρακλείου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια 

των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 80 

Παραλαβή Υλικών προµήθειας  

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 

Προµηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του Δήµου Ηρακλείου. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος µε 

µακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία  µπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο 

προµηθευτής.  

   Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη διενέργεια της 

µακροσκοπικού ελέγχου.  

   Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 καθώς και τα άρθρα της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 90 

Χρόνος παραλαβής υλικών 

   Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα 

στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. 

   Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού. Αν η 

παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 

αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Δηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 

του Δηµοτικού Συµβουλίου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά 

αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του Δήµου εκδίδει δελτίο 

εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του 

προµηθευτή. 

   Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, 

πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση 

του Δηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής 

που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 

παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο 

208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 71 του 

Ν.4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται 

υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 100 

Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση 

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε 

απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 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. 
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   Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής 

θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

   Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 

κυρώσεις. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να 

παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε  µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα 

από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

εκπνοή της, µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 

2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η 

παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί 

να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να 

εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους . 

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου 
   Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 

συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από 

αυτήν, µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και 

Παρακολούθησης Προµηθειών. Κατά λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν4412/16 και των 

άρθρων της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 110 

Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του αναδόχου 

   Η πληρωµή θα γίνεται µε εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 

αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του N.4412/2016.  

Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήµου  

Γ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τιµολογήσει σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας, ήτοι να εκδίδεται 

τιµολόγιο ανά εντολή και Κ.Α προϋπολογισµού, µετά από συνεννόηση µε το αρµόδιο τµήµα που συνέταξε την 

εντολή. 

Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας .   

 

ΑΡΘΡΟ 120 
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµβασης 

   Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν 

α)  παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις 

και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 130 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
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   Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη, 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει  το Δήµο. 
 

ΑΡΘΡΟ 140 

Παραστατικά Τιµολόγια 

   Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να  τιµολογήσει σύµφωνα µε τους Κ.Α ( Α.Α.Υ.) των υπηρεσιών µετά 

από συνεννόηση µε το αρµόδιο τµήµα που συνέταξε την µελέτη.   
 

ΑΡΘΡΟ 150 

Ρήτρα εχεµύθειας    

 Τα αντισυµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα 

νοµοθεσία, το Γενικό Κανονισµό για την Προστασία Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τις σχετικές 

αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

 

 

 

 

                Ο Συντάκτης                                                            H Διευθύντρια 

            Υπεύθυνος του Τµήµατος                              Οικονοµικών Υπηρεσιών   

          Διαχείρισης Υλικών & Αποθεµάτων 

       

             Γιώργος Πεδιαδιτάκης                                   Ελένη Σταυρακάκη   
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΕΡΓΟ :    Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις 

ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                εντύπων και βιβλίων των  

υπηρεσιών                           

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                  του Δήµου για  το  έτος  2019.                           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων                                                 

Ταχ. Δ/νση: Αµαξοστάσιο Δήµου Ηρακλείου                                                                                      

Πληροφορίες: Πεδιαδιτάκης Γεώργιος                                                                                   

Τηλ.: 2813409613                                                                                         

E-mail : diaxirisi@heraklion.gr    

Ηράκλειο   08 / 03 / 2019    

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και 

βιβλίων των  υπηρεσιών του Δήµου για το έτος 2019 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τµηµάτων & 

δοµών του Δήµου Ηρακλείου Κρήτης και Χρέωση στους  Κ.Α 10-6615.001, 15-6615.001, 20-6615.001, 

30-6615.001, 35-6615.001, 40-6615.001, 45-6615.001, 50-6615.001, 70-6615.001 µε τίτλο  « 

Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις Εντύπων και Βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήµου » προϋπολογισµού 2019 

 

Το Τµήµα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεµάτων, τηρώντας την διαδικασία και τον προγραµµατισµό των 

πρωτογενών αιτηµάτων και αναγκών των Υπηρεσιών του Δήµου, συγκέντρωσε τα είδη που είναι απαραίτητα 

για τη λειτουργία των Υπηρεσιών & Δοµών του Δήµου.  Οι  τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος της 

προµήθειας, αναζητήθηκαν, συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν, µε βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών,  µε τα 

αναλυτικά χαρακτηριστικά ανά είδος. 

 
      

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ 1η: « Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις Εντύπων και Βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.»                                                                                                                             
Και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος                                                                                                               
CPV: 22100000-1 Τυπωμένα διαφημιστικά φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, 22110000-4 ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ, 22816000-3 Μπλοκ, 

30163000-9 Κάρτες χρέωσης, 

A/A Υπόδειγµα  

Κωδικός 

Είδους 

Υπηρεσίας  
Αναλυτική Περιγραφή Ειδών 

1 Νο 48 25.041-0017 
Αυτοκόλλητα εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων 355 X 120mm Χρώματος έντονο Κίτρινο-
Μαύρα γράμματα. Υπόδειγμα: Νο 48 

2 Νο 16 25.041-0134 
Καρτέλες εκρού με το κείμενο για τέλεσης πολιτικού γάμου 290 X 210 mm σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της Υπηρεσίας Υπόδειγμα: Νο 16 

3 Νο 54 25.041-0253 
καρτέλες εκρού  12 X 20 mm σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας 160gr                              

Υπόδειγμα: Νο 54 

4 Νο 56 25.041-0251 
Αυτοκόλλητη στάμπα μονής επίστρωσης με το λογότυπο της Δημοτικής Αστυνομίας 

διαστάσεων 40 cm χ 40 cm  Υπόδειγμα: Νο 56 

5 Νο 57 25.041-0252 
Αυτοκόλλητη στάμπα μονής επίστρωσης με το λογότυπο της Δημοτικής Αστυνομίας 

διαστάσεων 15 cm χ 15 cm  Υπόδειγμα: Νο 57  

6 Νο 65 25.041-0260  
Αυτοκόλλητη ετικέτα μονής επίστρωσης με το λογότυπο διαστάσεων 7 cm χ 5,5 cm             

Υπόδειγμα: Νο 65  

7 Νο 46 25.041-0238 
ΕΝΤΥΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΡΩΜΑ 15*21 Δημοτικής Αστυνομίας                                  

Υπόδειγμα: Νο 46 

8 Νο 47 25.041-0239 
ΕΝΤΥΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΨΕΥΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ) ΕΓΧΡΩΜΑ  Α4                                 

Υπόδειγμα: Νο 47 

9 Νο 23 25.041-0090 
Βιβλίο σταχωμένο πρωτοκόλλου 350 X 250mm 150 φύλλων δέσιμο αριστερά                                   

Υπόδειγμα: Νο 23 

10 Νο 6 25.041-0218 
Βιβλίο σταχωμένο πρωτοκόλλου Εξερχομένων Ληξιαρχείου 300X400  των 200 φύλλων δέσιμο 

αριστερά Υπόδειγμα: Νο 6 

11 Νο 7 25.041-0211 
Βιβλίο σταχωμένο πρωτοκόλλου Ληξιαρχείου  300X400  των 200 φύλλων, δέσιμο αριστερά 

Υπόδειγμα: Νο 7 
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12 Νο 52 25.041-0206 
ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 25*35mm, 200 φύλλων δέσιμο αριστερά 
Υπόδειγμα: Νο 52 

13 Νο 53 25.041-0097 
Βιβλίο σταχωμένο ημερομισθίων 310 Χ 290mm των 100 φύλλων                                     

Υπόδειγμα: Νο 53  

14 Νο 55 25.041-0258 
Βιβλίο Διεκπεραίωσης Εγγράφων ΚΕΠ των 100 φύλλων διαστάσεων 17χ24 cm                          

Υπόδειγμα: Νο 55 

15 Νο 58 25.041-0259 
ΒΙΒΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  των 200 φύλλων διαστάσεων 210χ300                             

Υπόδειγμα: Νο 58 

16 Νο 32 25.041-0196 Φάκελος για άνοιγμα οικ. Μερίδας 25*35mm Υπόδειγμα: Νο 32 

17 Νο 59 25.041-0225 
Μπλοκ έκθεση ελέγχου κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Α4 Τετραπλό των 4Χ50 Φύλλων ( 

Καρμπονιζέ Άσπρό-Μπλε-Ροζ-Κίτρινο ) Από Νο 4001  Υπόδειγμα: Νο 59 

18 Νο 50 25.041-0254 
ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ (Α4) ΤΩΝ 2*100 ΦΥΛΛΩΝ  δέσιμο αριστερά  

χρώματος λευκό-κίτρινο. Υπόδειγμα: Νο 50 

19 Νο 51 25.041-0255 
ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ  ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ διαστάσεων (14*21) ΤΩΝ 2*100 

ΦΥΛΛΩΝ  δέσιμο αριστερά  χρώματος λευκό-κίτρινο. Υπόδειγμα: Νο 51 

20 Νο 49 25.041-0192 
ΜΠΛΟΚ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2Χ50 ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ( Λευκό - Μπλε)                             

Υπόδειγμα: Νο 49 

21 Νο 20 25.042-0002 
Μπλοκ αιτήσεων για έκδοση ληξιαρχικών πράξεων (γέννησης, Θανάτου, γάμου) Α4 των 100 

φύλλων Υπόδειγμα: Νο 20 

22 Νο 28 25.041-0027 
Μπλοκ Μπονάκι ροζ λαϊκών αγορών (αγρότες-παραγωγοί) Αριθμημένα  200 Χ 90mm των 50 

φύλλων ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ, δέσιμο αριστερά. Τιμή 4,00 ευρώ  Νο από 164.501  
Υπόδειγμα: Νο 28 

23 Νο 29 25.041-0020 
Μπλοκ τηλεφωνικής καταγγελίας προς την Δημοτική Αστυνομία A4 των 50 φύλλων ΔΙΑΤΡΗΤΑ  

Υπόδειγμα: Νο 29 

24 Νο 60 25.041-0250 
ΜΠΛΟΚ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α4 

ΤΕΤΡΑΠΛΟΤΥΠΟ ΑΣΠΡΟ ΡΟΖ ΜΠΛΕ ΚΙΤΡΙΝΟ 50ΦΥΛΛΟ  ΤΩΝ 4*50 ΦΥΛΛΩΝ  δέσιμο αριστερά 

Από Νο 0001  Υπόδειγμα: Νο 60 

25 Νο 33 25.041-0063 
Μπλοκ πράξης τέλεσης πολιτικού γάμου 270 X 400mm καρμπονιζέ 3χ150 φύλλων (ΛΕΥΚΑ)  

Υπόδειγμα: Νο 33 

26 Νο 3 25.041-0099 

Κάρτες Ελεγχόμενης Στάθμευσης  Διαστάσεων 170 Χ 90cm Αριθμημένες, με τα δύο χρώματα 

του Δήμου ( Κόκκινο Μινωικό-Πράσινο Κυπαρισσί) εκτύπωση 2 όψεων,   σε χαρτί ιλουστρασιόν, 

εκτύπωση ξυστό όπου απαιτείται. Όπως το υπόδειγμα της Υπηρεσίας. Νο από 400.001  

Συσκευασία των 20 τεμαχίων. Υπόδειγμα: Νο 3 
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ΟΜΑ∆Α 2η: Ανάθεση « Βιβλιοδεσίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου.»                                                                     
Συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο της ΟΜΑ∆Α 2ης                                                                                                                                            
CPV: 22110000-4 ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ                                                                                                                                               
προσοχή: Λόγω ότι τα παρακάτω είδη φέρουν προσωπικά δεδοµένα, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραλαµβάνει από την 
εκάστοτε υπηρεσία τις πράξεις που είναι για βιβλιοδέτηση, και να τις επιστρέφει έτοιµες εντός 24 ωρών για την οµαλή 
λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών.     

A/A Υπόδειγµα  

Κωδικός 

Είδους 

Υπηρεσίας  
Αναλυτική Περιγραφή Ειδών 

1 Νο 41 25.041-0199 

Βιβλίο σταχωμένο Μητρώο Αρρένων 42*30mm ( θα σταχωθεί όταν εκτυπωθεί από το 

Δημοτολόγιο Σελίδες περίπου 80 έως 100) προσοχή: ο ανάδοχος θα πρέπει να παραλαμβάνει 
από την εκάστοτε υπηρεσία τις πράξεις που είναι για βιβλιοδέτηση και να τις επιστρέφει 
έτοιμες εντός 24 ωρών για την  ομαλή λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών.                      
Υπόδειγμα: Νο 41 

2 Νο 43 25.041-0205 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 250χ340mm ΤΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ των 300 

φύλλων.  προσοχή: ο ανάδοχος θα πρέπει να παραλαμβάνει από την εκάστοτε υπηρεσία τις 
πράξεις που είναι για βιβλιοδέτηση και να τις επιστρέφει έτοιμες εντός 24 ωρών για την  
ομαλή λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών. Υπόδειγμα: Νο 43 

3 Νο 42 25.041-0201 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Τόμοι βιβλιόδετοι -δερματόδετοι στην ράχη χρυσά 

γράμματα. Διαστάσεων 300χ220mm των 250 φύλλων. προσοχή: ο ανάδοχος θα πρέπει να 
παραλαμβάνει από την εκάστοτε υπηρεσία τις πράξεις που είναι για βιβλιοδέτηση και να τις 
επιστρέφει έτοιμες εντός 24 ωρών για την  ομαλή λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών.   
Υπόδειγμα: Νο 42    

  

ΟΜΑ∆Α 3η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ εκτύπωση χάρτινων τσαντών µε εκτύπωση λογότυπο - µακέτα του ∆ήµου Ηρακλείου                                
Συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο της ΟΜΑ∆Α 3ης                                                                                                                               
CPV: 22000000-0 έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 

A/A Υπόδειγµα  

Κωδικός 

Είδους 

Υπηρεσίας  
Αναλυτική Περιγραφή Ειδών 

1 No 66 
25.041-0261 

  

Τσάντα χάρτινη πολυτελείας, Πτυσσόμενη - πλαστικοποιημένη Ματ, με χαρτί βάρους από 170 

έως 220 g/m², με σκληρό χαρτόνι στο εσωτερικό του πυθμένα και αντίστοιχη ενίσχυση 

εσωτερικά στις λαβές. 

  Το Κορδόνι στις λαβές να είναι από συνθετικό ή βαμβακερό υλικό/ περασμένα στις τσάντες με 

κόμπους (5 mm), σε επιλογή χρώματος της Υπηρεσίας.  

Εκτύπωση:  Στις όψεις θα έχει εκτύπωση  υψηλής ποιότητας με μακέτα επιλογή της Υπηρεσίας 

και με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου.  

Η μακέτα και το κορδόνι στις λαβές θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή και θα δημιουργηθεί 

κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο Ηρακλείου 

Διαστάσεις: Πλάτος* Ύψος* πιέτα  17*25*10  cm  

Απόκλιση Διαστάσεων: +-5%, Μικρή Υπόδειγμα: Νο 66,67,68 

2 No 67 
25.041-0262 

  

Τσάντα χάρτινη πολυτελείας, Πτυσσόμενη - πλαστικοποιημένη Ματ, με χαρτί βάρους από 170 

έως 220 g/m², με σκληρό χαρτόνι στο εσωτερικό του πυθμένα και αντίστοιχη ενίσχυση 

εσωτερικά στις λαβές. 

  Το Κορδόνι στις λαβές να είναι από συνθετικό ή βαμβακερό υλικό/ περασμένα στις τσάντες με 

κόμπους (5 mm), σε επιλογή χρώματος της Υπηρεσίας.  

Εκτύπωση:  Στις όψεις θα έχει εκτύπωση  υψηλής ποιότητας με μακέτα επιλογή της Υπηρεσίας 

και με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου.  

Η μακέτα και το κορδόνι στις λαβές θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή και θα δημιουργηθεί 

κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο Ηρακλείου 

Διαστάσεις: Πλάτος* Ύψος* πιέτα  24*29*10  cm   

Απόκλιση Διαστάσεων: +-5%, Μεσαία   

 Υπόδειγμα: Νο 66,67,68 
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3 No 68 
25.041-0263 

  

Τσάντα χάρτινη πολυτελείας, Πτυσσόμενη - πλαστικοποιημένη Ματ, με χαρτί βάρους από 170 

έως 220 g/m², με σκληρό χαρτόνι στο εσωτερικό του πυθμένα και αντίστοιχη ενίσχυση 

εσωτερικά στις λαβές. 

  Το Κορδόνι στις λαβές να είναι από συνθετικό ή βαμβακερό υλικό/ περασμένα στις τσάντες με 

κόμπους (5 mm), σε επιλογή χρώματος της Υπηρεσίας.  

Εκτύπωση:  Στις όψεις θα έχει εκτύπωση  υψηλής ποιότητας με μακέτα επιλογή της Υπηρεσίας 

και με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου.  

Η μακέτα και το κορδόνι στις λαβές θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή και θα δημιουργηθεί 

κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο Ηρακλείου 

Διαστάσεις: Πλάτος* Ύψος* πιέτα  32*37*12 cm 

Απόκλιση Διαστάσεων: +-5%, Μεγάλη. 

 Υπόδειγμα: Νο 66,67,68 

  

 
 
 

Σηµείωση: Όλα τα παραπάνω είδη εκτός της (οµάδας 3η) θα φέρουν στο κάτω µέρος την λέξη 

Υπόδειγµα & το Νο. ( Υπόδειγµα: Νο )  

 
 

          

 
 
 
 

                 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

            ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  

                                                                      

       

   Γιώργος Πεδιαδιτάκης   

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

Ελένη Σταυρακάκη 
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Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 020 

 

                                                                                             
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΕΡΓΟ: Εκτυπώσεις και  βιβλιοδετήσεις 
εντύπων                           
         ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                      βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου 
Ηρακλείου. 
         ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  
         Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            
         ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων                                                        
         Ταχ. Δ/νση:  Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου                                                                                     
         Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης                                                          
         Τηλ.:  2813409613                                                                              Ηράκλειο   08 / 03 /2019      
         E-mail : diaxirisi@heraklion.gr    

 

Χρέωση  Κ.Α 10-6615.001, 15-6615.001, 20-6615.001, 30-6615.001, 35-6615.001, 40-6615.001, 45-
6615.001, 50-6615.001, 70-6615.001 με τίτλο « Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις Εντύπων και Βιβλίων των 
Υπηρεσιών του Δήμου.  » προϋπολογισμού 2019 

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια, προέκυψε από έρευνα αγοράς ( μέσο διαδικτύου ) σε τιμές 
λιανικής πώλησης, και λαμβάνοντας υπόψη αναζήτηση διαγωνισμών Δημοσίου των τελευταίων 2 ετών.         

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ 1η: « Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις Εντύπων και Βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.»                                            
Και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής ανά είδος                                                                                                              
CPV: 22100000-1 Τυπωμένα διαφημιστικά φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, 22110000-4 ΤΥΠΩΜΕΝΑ 
ΒΙΒΛΙΑ,       22816000-3 Μπλοκ, 30163000-9 Κάρτες χρέωσης, 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 1 χωρίς ΦΠΑ είναι 14.254,00 €, ενώ οι συνολικές  
ποσοτήτες των ειδών για όλη την                             ΟΜΑΔΑ 1 είναι 68.948 τεμάχια. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 1 είναι διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και οκτώ λεπτά 
του ευρώ (285,08 €). 

A/A CPV Κωδικό
ς 

Αναλυτική Περιγραφή Μ.Μ Ποσότητα 
Μελέτης  

Τιμή 
Μονάδος 

Καθαρή 
Αξία 

Αξία 
Φ.Π.Α 
24% 

Συνολική  
Αξία 

1 22100000-1 25.041-
0017 

Αυτοκόλλητα 
εγκαταλελειμμένων 
αυτοκινήτων 355 X 
120mm Χρώματος 
έντονο Κίτρινο-Μαύρα 
γράμματα. Υπόδειγμα: 
Νο 48 

Τεμάχια 3000 0,300 900,000 216,000 1116,000 

2 22100000-1 25.041-
0134 

Καρτέλες εκρού με το 
κείμενο για τέλεσης 
πολιτικού γάμου 290 X 
210 mm σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της 
Υπηρεσίας Υπόδειγμα: 
Νο 16 

Τεμάχια 2000 0,400 800,000 192,000 992,000 

3 22100000-1 25.041-
0253 

καρτέλες εκρού  12 X 20 
mm σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της 
Υπηρεσίας 160gr 
Υπόδειγμα: Νο 54 

Τεμάχια 500 0,300 150,000 36,000 186,000 
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4 22100000-1 25.041-
0251 

Αυτοκόλλητη στάμπα 
μονής επίστρωσης με το 
λογότυπο της Δημοτικής 
Αστυνομίας διαστάσεων 
40 cm χ 40 cm                  
Υπόδειγμα: Νο 56 

Τεμάχια 50 4,000 200,000 48,000 248,000 

5 22100000-1 25.041-
0252 

Αυτοκόλλητη στάμπα 
μονής επίστρωσης με το 
λογότυπο της Δημοτικής 
Αστυνομίας διαστάσεων 
15 cm χ 15 cm                    
Υπόδειγμα: Νο 57  

Τεμάχια 100 2,000 200,000 48,000 248,000 

6 22100000-1 25.041-
0260 

Αυτοκόλλητη ετικέτα 
μονής επίστρωσης με το 
λογότυπο διαστάσεων 7 
cm χ 5,5 cm Υπόδειγμα: 
Νο 65  

Τεμάχια 1000 0,200 200,000 48,000 248,000 

7 22100000-1 25.041-
0238 

ΕΝΤΥΠΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΡΩΜΑ 15*21 
Δημοτικής Αστυνομίας                                  
Υπόδειγμα: Νο 46 

Τεμάχια 4000 0,050 200,000 48,000 248,000 

8 22100000-1 25.041-
0239 

ΕΝΤΥΠΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ (ΨΕΥΤΙΚΗ 
ΚΛΗΣΗ) ΕΓΧΡΩΜΑ  Α4                 
Υπόδειγμα: Νο 47 

Τεμάχια 4000 0,050 200,000 48,000 248,000 

9 22110000-4 25.041-
0090 

Βιβλίο σταχωμένo 
πρωτοκόλλου 350 X 
250mm 150 φύλλων 
δέσιμο αριστερά 
Υπόδειγμα: Νο 23 

Τεμάχια 8 25,000 200,000 48,000 248,000 

10 22110000-4 25.041-
0218 

Βιβλίο σταχωμένo 
πρωτοκόλλου 
Εξερχομένων 
Ληξιαρχείου 300X400  
των 200 φύλλων δέσιμο 
αριστερά                
Υπόδειγμα: Νο 6 

Τεμάχια 3 30,000 90,000 21,600 111,600 

11 22110000-4 25.041-
0211 

Βιβλίο σταχωμένο 
πρωτοκόλλου 
Ληξιαρχείου  300X400  
των 200 φύλλων, 
δέσιμο αριστερά 
Υπόδειγμα: Νο 7 

Τεμάχια 5 30,000 150,000 36,000 186,000 

12 22110000-4 25.041-
0206 

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 25*35mm, 
200 φύλλων δέσιμο 
αριστερά Υπόδειγμα: 
Νο 52 

Τεμάχια 5 30,000 150,000 36,000 186,000 

13 22110000-4 25.041-
0097 

Βιβλίο σταχωμένo 
ημερομισθίων 310 Χ 
290mm των 100 φύλλων                                     
Υπόδειγμα: Νο 53  

Τεμάχια 2 30,000 60,000 14,400 74,400 

14 22110000-4 25.041-
0258 

Βιβλίο Διεκπεραίωσης 
Εγγράφων ΚΕΠ των 100 
φύλλων διαστάσεων 
17χ24 cm Υπόδειγμα: 
Νο 55 

Τεμάχια 3 23,000 69,000 16,560 85,560 

15 22110000-4 25.041-
0259 

ΒΙΒΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  των 
200 φύλλων 
διαστάσεων 210χ300 
Υπόδειγμα: Νο 58 

Τεμάχια 3 30,000 90,000 21,600 111,600 
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16 22110000-4 25.041-
0196 

Φάκελος για ανοιγμα 
οικ. Μερίδας 25*35mm 
Υπόδειγμα: Νο 32 

Τεμάχια 2000 0,300 600,000 144,000 744,000 

17 22816000-3 25.041-
0225 

Μπλόκ έκθεση ελέγχου 
κατάληψης 
κοινοχρήστων χώρων 
Α4 Τετραπλό των 4Χ50 
Φύλλων ( Καρμπονιζέ 
Ασπρό-Μπλέ-Ρόζ-
Κίτρινο ) Από Νο 4001               
Υπόδειγμα: Νο 59 

Τεμάχια 20 8,000 160,000 38,400 198,400 

18 22816000-3 25.041-
0254 

ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ (Α4) ΤΩΝ 
2*100 ΦΥΛΛΩΝ  δέσιμο 
αριστερά  χρώματος 
λευκό-κιτρινο. 
Υπόδειγμα: Νο 50 

Τεμάχια 1000 5,000 5000,000 1200,000 6200,000 

19 22816000-3 25.041-
0255 

ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ  
ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ 
διαστάσεων (14*21) 
ΤΩΝ 2*100 ΦΥΛΛΩΝ  
δέσιμο αριστερά  
χρώματος λευκό-
κιτρινο. Υπόδειγμα: Νο 
51 

Τεμάχια 200 2,800 560,000 134,400 694,400 

20 22816000-3 25.041-
0192 

ΜΠΛΟΚ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2Χ50 
ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ 
( Λευκό - Μπλέ) 
Υπόδειγμα: Νο 49 

Τεμάχια 50 2,500 125,000 30,000 155,000 

21 22816000-3 25.042-
0002 

Μπλοκ αιτήσεων για 
έκδοση ληξιαρχικών 
πράξεων (γέννησης, 
Θανάτου, γάμου) Α4 
των 100 φύλλων 
Υπόδειγμα: Νο 20 

Τεμάχια 100 3,500 350,000 84,000 434,000 

22 22816000-3 25.041-
0027 

Μπλοκ Μπονάκι ροζ 
λαϊκών αγορών 
(αγρότες-παραγωγοί) 
Αριθμημένα  200 Χ 
90mm των 50 φύλλων 
ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ, 
δέσιμο αριστερά. Τιμή 
4,00 ευρώ                                      
Νο από 164.501  
Υπόδειγμα: Νο 28 

Τεμάχια 800 0,900 720,000 172,800 892,800 

23 22816000-3 25.041-
0020 

Μπλόκ τηλεφωνικής 
καταγγελίας προς την 
Δημοτική Αστυνομία A4 
των 50 φύλλων 
ΔΙΑΤΡΗΤΑ  Υπόδειγμα: 
Νο 29 

Τεμάχια 60 3,000 180,000 43,200 223,200 

24 22816000-3 25.041-
0250 

ΜΠΛΟΚ ΦΥΛΛΟ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α4 
ΤΕΤΡΑΠΛΟΤΥΠΟ ΑΣΠΡΟ 
ΡΟΖ ΜΠΛΕ ΚΙΤΡΙΝΟ 
50ΦΥΛΛΟ  ΤΩΝ 4*50 
ΦΥΛΛΩΝ  δέσιμο 
αριστερα Από Νο 0001                                    
Υπόδειγμα: Νο 60 

Τεμάχια 20 8,000 160,000 38,400 198,400 
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25 22816000-3 25.041-
0063 

Μπλόκ πράξης τέλεσης 
πολιτικού γάμου 270 X 
400mm καρμπονιζέ 
3χ150 φύλλων (ΛΕΥΚΑ)  
Υπόδειγμα: Νο 33 

  20 12,000 240,000 57,600 297,600 

26 30163000-9 25.041-
0099 

Κάρτες Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης  
Διαστάσεων 170 Χ 90cm 
Αριθμημένες, με τα δύο 
χρώματα του Δήμου ( 
Κόκκινο Μινωικό-
Πράσινο Κυπαρισσί) 
εκτύπωση 2 όψεων,   σε 
χαρτί ιλουστρασιόν, 
εκτύπωση ξυστό όπου 
απαιτείται. Όπως το 
υπόδειγμα της 
Υπηρεσίας. Νο από 
400.001  Συσκευασία 
των 20 
τεμαχίων.Υπόδειγμα: 
Νο 3 

Τεμάχια 50000 0,050 2500,000 600,000 3100,000 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 1η   68949   14254,00 3420,96 17674,96 

          
ΟΜΑΔΑ 2η: Ανάθεση « Βιβλιοδεσίας των Υπηρεσιών του Δήμου.»                                                                     
Συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο της ΟΜΑΔΑ 2ης                                                                                                                               
CPV: 22110000-4 ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ                                                                                                 
προσοχή: Λόγω ότι τα παρακάτω είδη φέρουν προσωπικά δεδομένα, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
παραλαμβάνει από την εκάστοτε υπηρεσία τις πράξεις που είναι για βιβλιοδέτηση, και να τις 
επιστρέφει έτοιμες εντός 24 ωρών για την ομαλή λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών.     

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 2 χωρίς ΦΠΑ είναι 2.740,00 €, ενώ οι συνολικές  
ποσοτήτες των ειδών για όλη την                             ΟΜΑΔΑ 2 είναι 74 τεμάχια. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 2 είναι πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά 
του ευρώ (54,80 €). 

A/
A 

CPV Κωδι
κός 

Αναλυτική 
Περιγραφή 

Μ.Μ Ποσότητα 
Μελέτης  

Τιμή 
Μονάδ
ος 

Καθαρή 
Αξία 

Αξία 
Φ.Π.Α 
24% 

Συνολικ
ή  Αξία 

1 2211000
0-4 

25.04
1-
0199 

Βιβλίο 
σταχωμένο 
Μητρώο 
Αρρένων 
42*30mm ( θα 
σταχωθεί όταν 
εκτυπωθεί από 
το Δημοτολόγιο 
Σελίδες περίπου 
80 έως 100) 
προσοχή: ο 
ανάδοχος θα 
πρέπει να 
παραλαμβάνει 
από την εκάστοτε 
υπηρεσία τις 
πράξεις που είναι 
για βιβλιοδέτηση 
και να τις 
επιστρέφει 

Τεμάχ
ια 

4 35,000 140,000 33,600 173,600 
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έτοιμες εντός 24 
ωρών για την  
ομαλή 
λειτουργία των 
εν λόγω 
υπηρεσιών.    
Υπόδειγμα: Νο 41 

2 2211000
0-4 

25.04
1-
0205 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 
ΕΝΤΥΠΩΝ 
250χ340mm 
ΤΟΜΟΙ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ των 
300 φύλλων.                                                 
προσοχή: ο 
ανάδοχος θα 
πρέπει να 
παραλαμβάνει 
από την εκάστοτε 
υπηρεσία τις 
πράξεις που είναι 
για βιβλιοδέτηση 
και να τις 
επιστρέφει 
έτοιμες εντός 24 
ωρών για την  
ομαλή 
λειτουργία των 
εν λόγω 
υπηρεσιών. 
Υπόδειγμα: Νο 43 

Τεμάχ
ια 

20 30,000 600,000 144,00
0 

744,000 

3 2211000
0-4 

25.04
1-
0201 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ Τόμοι 
βιβλιόδετοι-
δερματόδετοι 
στην ράχη χρυσά 
γράμματα. 
Διαστάσεων 
300χ220mm των 
250 φύλλων.                            
προσοχή: ο 
ανάδοχος θα 
πρέπει να 
παραλαμβάνει 
από την εκάστοτε 
υπηρεσία τις 
πράξεις που είναι 
για βιβλιοδέτηση 
και να τις 

Τεμάχ
ια 

50 40,000 2000,00
0 

480,00
0 

2480,00
0 
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επιστρέφει 
έτοιμες εντός 24 
ωρών για την  
ομαλή 
λειτουργία των 
εν λόγω 
υπηρεσιών.   
Υπόδειγμα: Νο 42   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 2η   74   2740,00 657,60 3397,60 

          
ΟΜΑΔΑ 3η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ εκτύπωση χάρτινων τσαντών με εκτύπωση λογότυπο - μακέτα του Δήμου 
Ηρακλείου                                                                                                                                                                                                                 
Συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο της ΟΜΑΔΑ 3ης                                                                                                                       
CPV: 22000000-0 έντυπο υλικό και συναφή προιόντα 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 3 χωρίς ΦΠΑ είναι 8.750,00  €, ενώ οι συνολικές  
ποσοτήτες των ειδών για όλη την                             ΟΜΑΔΑ 1 είναι 14.500 τεμάχια. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 3 είναι ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 
του ευρώ (175,00 €). 

A/
A 

CPV Κωδικό
ς 

Αναλυτική 
Περιγραφή 

Μ.Μ Ποσότητα 
Μελέτης  

Τιμή 
Μονάδ
ος 

Καθαρή 
Αξία 

Αξία 
Φ.Π.Α 
24% 

Συνολικ
ή  Αξία 

1 2200000
0-0 
έντυπο 
υλικό 
και 
συναφή 
προιόντ
α 

25.041
-0261 

Τσάντα χάρτινη 
πολυτελείας με 
εκτύπωση 
λογότυπο -  
μακέτα και 
κορδόνι στις 
λαβές,  
Διαστάσεις: 
Πλάτος* Ύψος* 
πιέτα  17*25*10 
cm  (Μικρή)              
Υπόδειγμα: Νο 
66 

Τεμάχ
ια 

1500 0,800 1200,00
0 

288,00
0 

1488,00
0 

2 2200000
0-0 
έντυπο 
υλικό 
και 
συναφή 
προιόντ
α 

25.041
-0262 

Τσάντα χάρτινη 
πολυτελείας με 
εκτύπωση 
λογότυπο -  
μακέτα και 
κορδόνι στις 
λαβές,  
Διαστάσεις: 
Πλάτος* Ύψος* 
πιέτα  24*29*10  
cm  (Μεσαία)                           
Υπόδειγμα: Νο 
67 

Τεμάχ
ια 

6000 0,500 3000,00
0 

720,00
0 

3720,00
0 



 

Σελίδα 45 

3 2200000
0-0 
έντυπο 
υλικό 
και 
συναφή 
προιόντ
α 

25.041
-0263 

Τσάντα χάρτινη 
πολυτελείας με 
εκτύπωση 
λογότυπο -  
μακέτα και 
κορδόνι στις 
λαβές,  
Διαστάσεις: 
Πλάτος* Ύψος* 
πιέτα  32*37*12   
cm  (Μεγάλη)                            
Υπόδειγμα: Νο 
68 

Τεμάχ
ια 

7000 0,650 4550,00
0 

1092,0
00 

5642,00
0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 3η   14500   8750,00 2100,0
0 

10850,0
0 

          
          
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕ
Σ 
ΠΟΣΟΣΤΗ
ΤΕΣ 

  ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΔΑΠΑΝ
Η 

ΟΜΑΔΑ 1  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής ανά είδος   

68949   14254,0
0 

3420,9
6 

17674,9
6 

ΟΜΑΔΑ 2 κριτήριο κατακύρωσης την ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2  

74   2740,00 657,60 3397,60 

ΟΜΑΔΑ 3  κριτήριο κατακύρωσης την ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 

14500   8750,00 2100,0
0 

10850,0
0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α 83523   25744,0
0 

6178,5
6 

31922,5
6 

          

          

            

            Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

            

            

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ  ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ 

            

 

 

 



 

Σελίδα 46 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 1η: « Εκτυπώσεις και Βιβλιοδετήσεις Εντύπων και Βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.»                                      
Και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής ανά είδος                                                                      
CPV: 22100000-1 Τυπωμένα διαφημιστικά φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, 22110000-4 ΤΥΠΩΜΕΝΑ 
ΒΙΒΛΙΑ,       22816000-3 Μπλοκ, 30163000-9 Κάρτες χρέωσης, 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 1 χωρίς ΦΠΑ είναι 14.254,00 €, ενώ οι συνολικές  
ποσοτήτες των ειδών για όλη την                             ΟΜΑΔΑ 1 είναι 68.948 τεμάχια. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 1 είναι διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και οκτώ λεπτά 
του ευρώ (285,08 €). 

A/
A 

CPV Κωδικ
ός 

Αναλυτική Περιγραφή Μ.Μ Ποσότητα 
Μελέτης  

Τιμή 
Μονάδ
ος 

Καθαρή 
Αξία 

Αξία 
Φ.Π.Α 
24% 

Συνολικ
ή  Αξία 

1 2210000
0-1 

25.041
-0017 

Αυτοκόλλητα 
εγκαταλελειμμένων 
αυτοκινήτων 355 X 
120mm Χρώματος 
έντονο Κίτρινο-Μαύρα 
γράμματα. Υπόδειγμα: 
Νο 48 

Τεμάχ
ια 

3000   0,000 0,000 0,000 

2 2210000
0-1 

25.041
-0134 

Καρτέλες εκρού με το 
κείμενο για τέλεσης 
πολιτικού γάμου 290 X 
210 mm σύμφωνα με 
το υπόδειγμα της 
Υπηρεσίας Υπόδειγμα: 
Νο 16 

Τεμάχ
ια 

2000   0,000 0,000 0,000 

3 2210000
0-1 

25.041
-0253 

καρτέλες εκρού  12 X 20 
mm σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της 
Υπηρεσίας 160gr 
Υπόδειγμα: Νο 54 

Τεμάχ
ια 

500   0,000 0,000 0,000 

4 2210000
0-1 

25.041
-0251 

Αυτοκόλλητη στάμπα 
μονής επίστρωσης με 
το λογότυπο της 
Δημοτικής Αστυνομίας 
διαστάσεων 40 cm χ 40 
cm                  Υπόδειγμα: 
Νο 56 

Τεμάχ
ια 

50   0,000 0,000 0,000 

5 2210000
0-1 

25.041
-0252 

Αυτοκόλλητη στάμπα 
μονής επίστρωσης με 
το λογότυπο της 
Δημοτικής Αστυνομίας 
διαστάσεων 15 cm χ 15 
cm                    
Υπόδειγμα: Νο 57  

Τεμάχ
ια 

100   0,000 0,000 0,000 

6 2210000
0-1 

25.041
-0260 

Αυτοκόλλητη ετικέτα 
μονής επίστρωσης με 
το λογότυπο 
διαστάσεων 7 cm χ 5,5 
cm Υπόδειγμα: Νο 65  

Τεμάχ
ια 

1000   0,000 0,000 0,000 
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7 2210000
0-1 

25.041
-0238 

ΕΝΤΥΠΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΡΩΜΑ 
15*21 Δημοτικής 
Αστυνομίας                                  
Υπόδειγμα: Νο 46 

Τεμάχ
ια 

4000   0,000 0,000 0,000 

8 2210000
0-1 

25.041
-0239 

ΕΝΤΥΠΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ (ΨΕΥΤΙΚΗ 
ΚΛΗΣΗ) ΕΓΧΡΩΜΑ  Α4                 
Υπόδειγμα: Νο 47 

Τεμάχ
ια 

4000   0,000 0,000 0,000 

9 2211000
0-4 

25.041
-0090 

Βιβλίο σταχωμένo 
πρωτοκόλλου 350 X 
250mm 150 φύλλων 
δέσιμο αριστερά 
Υπόδειγμα: Νο 23 

Τεμάχ
ια 

8   0,000 0,000 0,000 

10 2211000
0-4 

25.041
-0218 

Βιβλίο σταχωμένo 
πρωτοκόλλου 
Εξερχομένων 
Ληξιαρχείου 300X400  
των 200 φύλλων δέσιμο 
αριστερά                
Υπόδειγμα: Νο 6 

Τεμάχ
ια 

3   0,000 0,000 0,000 

11 2211000
0-4 

25.041
-0211 

Βιβλίο σταχωμένο 
πρωτοκόλλου 
Ληξιαρχείου  300X400  
των 200 φύλλων, 
δέσιμο αριστερά 
Υπόδειγμα: Νο 7 

Τεμάχ
ια 

5   0,000 0,000 0,000 

12 2211000
0-4 

25.041
-0206 

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 25*35mm, 
200 φύλλων δέσιμο 
αριστερά Υπόδειγμα: 
Νο 52 

Τεμάχ
ια 

5   0,000 0,000 0,000 

13 2211000
0-4 

25.041
-0097 

Βιβλίο σταχωμένo 
ημερομισθίων 310 Χ 
290mm των 100 
φύλλων                                     
Υπόδειγμα: Νο 53  

Τεμάχ
ια 

2   0,000 0,000 0,000 

14 2211000
0-4 

25.041
-0258 

Βιβλίο Διεκπεραίωσης 
Εγγράφων ΚΕΠ των 100 
φύλλων διαστάσεων 
17χ24 cm Υπόδειγμα: 
Νο 55 

Τεμάχ
ια 

3   0,000 0,000 0,000 

15 2211000
0-4 

25.041
-0259 

ΒΙΒΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  των 
200 φύλλων 
διαστάσεων 210χ300 
Υπόδειγμα: Νο 58 

Τεμάχ
ια 

3   0,000 0,000 0,000 

16 2211000
0-4 

25.041
-0196 

Φάκελος για ανοιγμα 
οικ. Μερίδας 25*35mm 
Υπόδειγμα: Νο 32 

Τεμάχ
ια 

2000   0,000 0,000 0,000 
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17 2281600
0-3 

25.041
-0225 

Μπλόκ έκθεση ελέγχου 
κατάληψης 
κοινοχρήστων χώρων 
Α4 Τετραπλό των 4Χ50 
Φύλλων ( Καρμπονιζέ 
Ασπρό-Μπλέ-Ρόζ-
Κίτρινο ) Από Νο 4001                   
Υπόδειγμα: Νο 59 

Τεμάχ
ια 

20   0,000 0,000 0,000 

18 2281600
0-3 

25.041
-0254 

ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ (Α4) ΤΩΝ 
2*100 ΦΥΛΛΩΝ  δέσιμο 
αριστερά  χρώματος 
λευκό-κιτρινο. 
Υπόδειγμα: Νο 50 

Τεμάχ
ια 

1000   0,000 0,000 0,000 

19 2281600
0-3 

25.041
-0255 

ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ  
ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ 
διαστάσεων (14*21) 
ΤΩΝ 2*100 ΦΥΛΛΩΝ  
δέσιμο αριστερά  
χρώματος λευκό-
κιτρινο. Υπόδειγμα: Νο 
51 

Τεμάχ
ια 

200   0,000 0,000 0,000 

20 2281600
0-3 

25.041
-0192 

ΜΠΛΟΚ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2Χ50 
ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ 
( Λευκό - Μπλέ) 
Υπόδειγμα: Νο 49 

Τεμάχ
ια 

50   0,000 0,000 0,000 

21 2281600
0-3 

25.042
-0002 

Μπλοκ αιτήσεων για 
έκδοση ληξιαρχικών 
πράξεων (γέννησης, 
Θανάτου, γάμου) Α4 
των 100 φύλλων 
Υπόδειγμα: Νο 20 

Τεμάχ
ια 

100   0,000 0,000 0,000 

22 2281600
0-3 

25.041
-0027 

Μπλοκ Μπονάκι ροζ 
λαϊκών αγορών 
(αγρότες-παραγωγοί) 
Αριθμημένα  200 Χ 
90mm των 50 φύλλων 
ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ, 
δέσιμο αριστερά. Τιμή 
4,00 ευρώ                                      
Νο από 164.501  
Υπόδειγμα: Νο 28 

Τεμάχ
ια 

800   0,000 0,000 0,000 

23 2281600
0-3 

25.041
-0020 

Μπλόκ τηλεφωνικής 
καταγγελίας προς την 
Δημοτική Αστυνομία A4 
των 50 φύλλων 
ΔΙΑΤΡΗΤΑ  Υπόδειγμα: 
Νο 29 

Τεμάχ
ια 

60   0,000 0,000 0,000 
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24 2281600
0-3 

25.041
-0250 

ΜΠΛΟΚ ΦΥΛΛΟ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α4 
ΤΕΤΡΑΠΛΟΤΥΠΟ ΑΣΠΡΟ 
ΡΟΖ ΜΠΛΕ ΚΙΤΡΙΝΟ 
50ΦΥΛΛΟ  ΤΩΝ 4*50 
ΦΥΛΛΩΝ  δέσιμο 
αριστερα Από Νο 0001              
Υπόδειγμα: Νο 60 

Τεμάχ
ια 

20   0,000 0,000 0,000 

25 2281600
0-3 

25.041
-0063 

Μπλόκ πράξης τέλεσης 
πολιτικού γάμου 270 X 
400mm καρμπονιζέ 
3χ150 φύλλων (ΛΕΥΚΑ)  
Υπόδειγμα: Νο 33 

  20   0,000 0,000 0,000 

26 3016300
0-9 

25.041
-0099 

Κάρτες Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης  
Διαστάσεων 170 Χ 
90cm Αριθμημένες, με 
τα δύο χρώματα του 
Δήμου ( Κόκκινο 
Μινωικό-Πράσινο 
Κυπαρισσί) εκτύπωση 2 
όψεων,   σε χαρτί 
ιλουστρασιόν, 
εκτύπωση ξυστό όπου 
απαιτείται. Όπως το 
υπόδειγμα της 
Υπηρεσίας. Νο από 
400.001  Συσκευασία 
των 20 
τεμαχίων.Υπόδειγμα: 
Νο 3 

Τεμάχ
ια 

50000   0,000 0,000 0,000 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 1η   68949   0,00 0,00 0,00 

          
ΟΜΑΔΑ 2η: Ανάθεση « Βιβλιοδεσίας των Υπηρεσιών του Δήμου.»                                                          
Συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο της ΟΜΑΔΑ 2ης                                                                                                                               
CPV: 22110000-4 ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ                                   
προσοχή: Λόγω ότι τα παρακάτω είδη φέρουν προσωπικά δεδομένα, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
παραλαμβάνει από την εκάστοτε υπηρεσία τις πράξεις που είναι για βιβλιοδέτηση, και να τις 
επιστρέφει έτοιμες εντός 24 ωρών για την ομαλή λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών.     

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 2 χωρίς ΦΠΑ είναι 2.740,00 €, ενώ οι συνολικές  
ποσοτήτες των ειδών για όλη την                             ΟΜΑΔΑ 2 είναι 74 τεμάχια. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 2 είναι πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά 
του ευρώ (54,80 €). 

A/
A 

CPV Κωδικ
ός 

Αναλυτική Περιγραφή Μ.Μ Ποσότητα 
Μελέτης  

Τιμή 
Μονάδ
ος 

Καθαρή 
Αξία 

Αξία 
Φ.Π.Α 
24% 

Συνολικ
ή  Αξία 
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1 2211000
0-4 

25.041
-0199 

Βιβλίο σταχωμένο 
Μητρώο Αρρένων 
42*30mm ( θα 
σταχωθεί όταν 
εκτυπωθεί από το 
Δημοτολόγιο Σελίδες 
περίπου 80 έως 100) 
προσοχή: ο ανάδοχος 
θα πρέπει να 
παραλαμβάνει από την 
εκάστοτε υπηρεσία τις 
πράξεις που είναι για 
βιβλιοδέτηση και να τις 
επιστρέφει έτοιμες 
εντός 24 ωρών για την  
ομαλή λειτουργία των 
εν λόγω υπηρεσιών.    
Υπόδειγμα: Νο 41 

Τεμάχ
ια 

4   0,000 0,000 0,000 

2 2211000
0-4 

25.041
-0205 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 
250χ340mm ΤΟΜΟΙ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ των 300 
φύλλων.                                                       
προσοχή: ο ανάδοχος 
θα πρέπει να 
παραλαμβάνει από την 
εκάστοτε υπηρεσία τις 
πράξεις που είναι για 
βιβλιοδέτηση και να τις 
επιστρέφει έτοιμες 
εντός 24 ωρών για την  
ομαλή λειτουργία των 
εν λόγω υπηρεσιών. 
Υπόδειγμα: Νο 43 

Τεμάχ
ια 

20   0,000 0,000 0,000 

3 2211000
0-4 

25.041
-0201 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ Τόμοι 
βιβλιόδετοι-
δερματόδετοι στην 
ράχη χρυσά γράμματα. 
Διαστάσεων 
300χ220mm των 250 
φύλλων.                            
προσοχή: ο ανάδοχος 
θα πρέπει να 
παραλαμβάνει από την 
εκάστοτε υπηρεσία τις 
πράξεις που είναι για 
βιβλιοδέτηση και να τις 
επιστρέφει έτοιμες 
εντός 24 ωρών για την  
ομαλή λειτουργία των 
εν λόγω υπηρεσιών.   
Υπόδειγμα: Νο 42    

Τεμάχ
ια 

50   0,000 0,000 0,000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 2η   74   0,00 0,00 0,00 
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ΟΜΑΔΑ 3η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ εκτύπωση χάρτινων τσαντών με εκτύπωση λογότυπο - μακέτα του Δήμου Ηρακλείου                                                 
Συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο της ΟΜΑΔΑ 3ης                                                                                           
CPV: 22000000-0 έντυπο υλικό και συναφή προιόντα 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 3 χωρίς ΦΠΑ είναι 8.750,00  €, ενώ οι συνολικές  ποσοτήτες 
των ειδών για όλη την                             ΟΜΑΔΑ 1 είναι 14.500 τεμάχια. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 3 είναι ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά του ευρώ 
(175,00 €). 

A/
A 

CPV Κωδικ
ός 

Αναλυτική Περιγραφή Μ.Μ Ποσότητα 
Μελέτης  

Τιμή 
Μονάδ
ος 

Καθαρή 
Αξία 

Αξία 
Φ.Π.Α 
24% 

Συνολικ
ή  Αξία 

1 2200000
0-0 
έντυπο 
υλικό 
και 
συναφή 
προιόντ
α 

25.041
-0261 

Τσάντα χάρτινη 
πολυτελείας με 
εκτύπωση λογότυπο -  
μακέτα και κορδόνι στις 
λαβές,  Διαστάσεις: 
Πλάτος* Ύψος* πιέτα  
17*25*10 cm  (Μικρή)                             
Υπόδειγμα: Νο 66 

Τεμάχ
ια 

1500   0,000 0,000 0,000 

2 2200000
0-0 
έντυπο 
υλικό 
και 
συναφή 
προιόντ
α 

25.041
-0262 

Τσάντα χάρτινη 
πολυτελείας με 
εκτύπωση λογότυπο -  
μακέτα και κορδόνι στις 
λαβές,  Διαστάσεις: 
Πλάτος* Ύψος* πιέτα  
24*29*10  cm  
(Μεσαία)                           
Υπόδειγμα: Νο 67  

Τεμάχ
ια 

6000   0,000 0,000 0,000 

3 2200000
0-0 
έντυπο 
υλικό 
και 
συναφή 
προιόντ
α 

25.041
-0263 

Τσάντα χάρτινη 
πολυτελείας με 
εκτύπωση λογότυπο -  
μακέτα και κορδόνι στις 
λαβές,  Διαστάσεις: 
Πλάτος* Ύψος* πιέτα  
32*37*12   cm  
(Μεγάλη)                         
Υπόδειγμα: Νο 68 

Τεμάχ
ια 

7000   0,000 0,000 0,000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 3η   14500   0,00 0,00 0,00 

          

          

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕ
Σ 
ΠΟΣΟΣΤΗ
ΤΕΣ 

  ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α
. 24% 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΔΑΠΑΝ
Η 

ΟΜΑΔΑ 1  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά 
είδος   

68949   0,00 0,00 0,00 

ΟΜΑΔΑ 2 κριτήριο κατακύρωσης την ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 2  

74   0,00 0,00 0,00 
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ΟΜΑΔΑ 3  κριτήριο κατακύρωσης την ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 3 

14500   0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α 83523   0,00 0,00 0,00 

          

          

  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ   

 


