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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηοητεία Αλαζέηοσζας Αρτής  

 

Επωνυμία ΣΩΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Δ. ΩΑΝΙΫΝ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΚΙΑΘ 40, 1οσ ΟΟΨΟΣ 

Ρόλθ ΩΑΝΙΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 73135 

Τθλζφωνο 28213 41773 

Ψαξ 28213 41786 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  schepitropi2@chania.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΡΑΤΣΑΚΟΥΛΑΚΘ ΕΛΕΝΘ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.chania.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Ν.Ρ.Δ.Δ ,  αποτελεί “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του 
άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ ( Υποτομζασ ΟΤΑ). 

Ξφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ διαχείριςθ των πιςτϊςεων που διατίκενται για τθν 
κάλυψθ των δαπανϊν λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Ωανίων 

 

Χτοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.chania.gr  

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : το γραφείο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Δ/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ Δ. Ωανίων ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Κριάρθ 40, 1Οσ όροφοσ, Ωανιά. 

1.2 ηοητεία Γηαδηθαζίας-Υρεκαηοδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Θ προμικεια κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016. 

 

έρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ν.Ρ.Δ.Δ. Σχολικι Επιτροπι Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δ. 
Ωανίων. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθ Σχολικι Επιτροπι Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δ. Ωανίων 

1.3 σλοπηηθή Περηγραθή θσζηθού θαη οηθολοκηθού αληηθεηκέλοσ ηες ζύκβαζες  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι  θ προμικεια «ΓΦΑάΛΞΘΧ ΩΟΘΧ ,ΩΥΘΦΕΧΛΑΞίΡ ΒΛΒΟΛίΡ και έΑΦΨΛ 
άίΨΣΨΩΥΛΞΣΩ Α3 & Α4» 

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

 

 

ΑΔΑ: ΩΝΙΑΟΚΞΨ-Ν5Ξ
18PROC003332896 2018-06-27



4 

 

ΕΛΔΣΧ CPV 

ΓΦΑάΛΞΘ ΩΟΘ 30192700-8 

ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΑ ΒΛΒΟΛΑ 22110000-4 

άίΨΣΑΡΨΛΓΦΑάΛΞΣ έΑΦΨΛ Α3 & Α4 30197643-5 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

 

ΤΜΘΜΑ 1  : «ΓΦΑάΛΞΘ ΩΟΘ», εκτιμϊμενθσ αξίασ .  11.668,50 ευρϊ χωρίσ  ΨΡΑ  24%. 

ΤΜΘΜΑ 2  : «ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΑ ΒΛΒΟΛΑ», εκτιμϊμενθσ αξίασ  4.962,00 ευρϊ χωρίσ  ΨΡΑ  24% 

ΤΜΘΜΑ 3  : «άίΨΣΑΡΨΛΓΦΑάΛΞΣ έΑΦΨΛ Α3 & Α4», εκτιμϊμενθσ αξίασ  8.000,00 ευρϊ χωρίσ  ΨΡΑ 24% 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για .όλα τα τμιματα ι για ζνα μόνο τμιμα. Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ 
τμιματοσ  τθσ ςφμβαςθσ 

 Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΘΜΑΤΫΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε 3  

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 30.541,82 € ςυμπεριλαμβανομζνου άΥΑ 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ άΥΑ: €  24.630,50  άΥΑ : 5.911,32). 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  από τθν  υπογραφι τθσ μζχρι 31/12/2018. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τιμισ 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζηο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  
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του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

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

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Τπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

Τθν 185/2017 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ςχολικισ επιτροπισ (ΑΔΑ:7ΙΓ2ΟΚΞΪ-6ΑΚ)  και θ τροποποίθςθ αυτισ 
78/2018 (ΑΔΑ:72Μ5ΟΚΞΪ-ΨΪΞ) με τθν οποία ςυγκροτικθκαν οι α) επιτροπι διενζργειασ/αξιολόγθςθσ 
διαδικαςιϊν δθμοςίων ςυμβάςεων και β) θ επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων διαδικαςιϊν ςφναψθσ 
δθμόςιων ςυμβάςεων 

Τθν 86/2018 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ςχολικισ επιτροπισ (ΑΔΑ:6Υ16ΟΚΞΪ-2ΚΡ) περί ζγκριςθσ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (ςυνοπτικοφ) και των όρων αυτοφ, ζγκριςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 
διάκεςθσ πίςτωςθσ 

 

1.5 Προζεζκία παραιαβής προζθορώλ θαη δηελέργεηα δηαγφληζκού  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δ. Ωανίων, οδόσ 
Κριάρθ 40 1οσ όροφοσ, τθν Ψρίτθ 17/07/2018,  ϊρα 10.00 π.μ (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
δθλαδι 17/07/2018 και ϊρα 10.00 π.μ. 

 

 Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 
απόφαςθ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, 5 τουλάχιςτον εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και 
αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί 
δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

1.6 Γεκοζηόηεηα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο:  
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Στθν θμεριςια εφθμερίδα ΩΑΝΙΫΤΙΚΑ ΝΕΑ  

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Σχολικισ Επιτροπισ.. 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
:   www.chania.gr  ςτθν διαδρομι : www.chania.gr ►ΚΑΤΟΙΚΟΙ ► ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΡΙΚΑΙΟΤΘΤΑ. ► Ρροκθρφξεισ – 
Διαβουλεφςεισ  

1.7 Αρτές εθαρκοδόκελες ζηε δηαδηθαζία ζύλαυες  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2.1 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ  Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ 

 θ Διακιρυξθ  με τα Ραραρτιματα
 
που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

 Υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ 

 Υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ 

 Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ 

2.1.2 Επικοινωνία - Υρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ  
www.chania.gr 

 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 
09.00 π.μ. ζωσ 12.00. Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ 
, που ανζρχεται ςε 3 ευρϊ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και επιμζλειά του τθν αναπαραγωγι. Οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και 
εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και 
τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των 
Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν 
ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. Τα αρχεία μποροφν να ςταλοφν και θλεκτρονικά εφόςον δοκεί διεφκυνςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

 

2.1.3 Υαροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται,  το αργότερο 4 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν 
ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των 
προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων 
προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
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Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο 
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν από 
τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 
δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι 
Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το 
αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” 
ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν 
ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

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

 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 
κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ 
παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, 
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ 
εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται 
θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: 
αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ 
υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ 
I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τθ ςυμμετοχι ςτον παρόντα  ςυνοπτικό διαγωνιςμό.  

2.2.3 Οόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα 
από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 
11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και 
ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για 
τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται 
ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, 
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ 
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία 
με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
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Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 

εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 

εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του 

προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

2.2.3.2. α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του 
όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

β) Πταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 
απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα' 
και ββ' κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται 
ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά τθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί 
να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
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ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του 
άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το 
οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων 
ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ 
διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. β. και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ 
ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει 
αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ 
κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ορίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του 
ςχετικοφ γεγονότοσ. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

2.2.4 Ξαταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

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

2.2.5.1 Υροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4, 
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το 
άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με 
τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ 
Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ 
του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο 
μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ 
απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία 
διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα 
αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει 
τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται 
αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ  

για τθν παράγραφο 2.2.3.2.β, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και 
ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4. 
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Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο 
πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του 
κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ 
αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ 
XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου 
το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό 
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ 
ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν 
εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, 
μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2.3 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ   

2.3.1 Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

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

2.4 ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα Ι, ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ  για το 
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά τμιμα. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ  
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν 
προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 έρόνοσ και Ψρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Ωρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5 είτε (α) με κατάκεςι 
τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με 
κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ Κριάρθ 40, 1

οσ
 όροφοσ , Τ.Κ. 73135 Ωανιά. Σε 

περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφο ράσ γίνονται δεκτοί 
εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το 
αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ 
ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα 
ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.  
 
2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

Υροσ τον Υρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Υροςφορά 

του ….. 

για τθν προμικεια: «……………….» 

με ανακζτουςα αρχι ……. 

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν…..
i
 

2.4.2.3. Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ  ςτο διαγωνιςμό, θ οποία 
αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι  ζνωςθσ), 
δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι 
διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail  ).  

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
2.4.3  

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία 
τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον 
κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 
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γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί τοφτο 
αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ . 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του άρκρου 
2.4.2.2.. 

2.4.2.4.  Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ 
τθν εκπρόκεςμθ υποβολι ( θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που 
παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.

. 

2.4.2.6. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ 
νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

2.4.2.7. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 

όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. 

Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.3 Υεριεχόμενα άακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 
4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  
ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ). 

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό 
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.4 άάκελοσ «Ψεχνικι Υροςφορά» 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Ι, τθσ Διακιρυξθσ περιγράφοντασ 
ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το 
κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα

. 

Υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ επιςυνάπτεται ςτο Ραραρτιματοσ IV τθσ Διακιρυξθσ το οποίο είναι διακζςιμο ςε 
θλεκτρονικι μορφι από τθ ςχολικι επιτροπι μετά από αίτθμα του οικονομικοφ φορζα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
schepitropi2@chania.gr. 

 

2.4.5 Υεριεχόμενα άακζλου «Σικονομικι Υροςφορά» / Ψρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ χαμθλότερθ 
τιμι,  όπωσ ορίηεται κατωτζρω ι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Ιτθσ διακιρυξθσ:  

ςχετικό υπόδειγμα επιςυνάπτεται ςτο Ραραρτιματοσ V τθσ Διακιρυξθσ το οποίο είναι διακζςιμο ςε θλεκτρονικι 
μορφι από τθ ςχολικι επιτροπι μετά από αίτθμα του οικονομικοφ φορζα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
schepitropi2@chania.gr. 

 

Α. Τιμζσ 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ  δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα (π.χ. τεμάχιο, πακζτο) χωρίσ ά.Υ.Α 24%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 
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Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται  ςχζςθ 
ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και 
τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

2.4.6 έρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) μινεσ 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν 
από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

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

2.4.7 Οόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 
προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 2.4.4 (Ρεριεχόμενο φακζλου τεχνικισ 
προςφοράσ), 2.4.5. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.6. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν 
ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ 
παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ)  θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, και  δεν επιτρζπεται  ( άρκρο 2.4.1.τθσ παροφςασ διακιρυξθσ), 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ Ο περιοριςμόσ 
αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ 
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Υαραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ  

α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ 
υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων 
ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ 
προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο 
πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο 
μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του 
Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι 
μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα 
ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ 
τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο 
φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των 
οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο 
και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και 
φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ 
λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί 
από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, 
θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται 
απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 
Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των 
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ.  
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Δ/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ του Διμου Ωανίων, θ οποία κοινoποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, 
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εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ

.
 

3.2 Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, τα δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο 
άρκρο 2.2.5.2 τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται 
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
 

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί 
ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα 
προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, ειδοποίθςισ 
του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για 
δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 
διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι 
ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.5 (κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα 
από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι 
του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  
Υοςοςτό 15%. ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 20% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ 
ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με 
τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Ξατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα 
με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με 
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
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Ψα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται με τθν 
κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ  κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ενςτάςεισ  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ ζνςταςθ κατά 
τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ 
δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για 
τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ 
υποβολισ των προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει αιτιολογθμζνα, 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο 
άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποί α 
μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ 
ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.   
Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, 
υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ 
ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  

3.5 Παταίωςθ Διαδικαςίασ 

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

4.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) 
του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ, και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. τθν περίπτωςθ που θ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι 
κατϊτερθ των 20.000,00 ευρϊ, δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ (τρίτο εδ. τθσ παρ.1.β του άρκρου72 του 
Ν.4412/2016) 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ ι το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VΙ τθσ 
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ 
οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα 
ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν 
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Χυμβατικό Υλαίςιο - Εφαρμοςτζα Ρομοκεςία  

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

4.3 Τροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ 
ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Σ ανάδοχοσ οφείλει να παραδίδει τα υπό προμικεια είδθ τμθματικά εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 5 εργάςιμων 
θμερϊν από τθν υποβολι του αιτιματοσ.  

Σ ανάδοχοσ οφείλει να παραδίδει τα υπό προμικεια είδθ ςε οποιαδιποτε ποςότθτα ηθτθκεί με δικι του 
επιβάρυνςθ για μεταφορά και παράδοςθ ςτα ςχολεία. 

Χε περίπτωςθ ακαταλλθλότθτασ του υπό προμικεια προϊόντοσ οφείλει να το αντικαταςτιςει με άλλο που πλθροί 
τισ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

4.4 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.4.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που 
κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από 
τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο 
πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Ψρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν, που αφορά τθν εκάςτοτε παράδοςθ 

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

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων επιβάλλεται 
(άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 350 
παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β').)  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20 %. 

5.2 Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν 
φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ 
που κα του υποδειχκεί από τθ ςχολικι επιτροπι. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου 
από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου ι μζχρι λιξθσ του 
χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΨΡΑ. 
Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν 
εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το 
οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ 
αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 
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Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 
5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν 
υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε 
γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ β' και δ' τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  έρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά που αναφζρονται ςτουσ πίνακεσ που αφοροφν τα είδθ των 
τμθμάτων 1,2,3  του παραρτιματοσ Ι τμθματικά (μετά από ςχετικό αίτθμα των διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων) 
ςτισ Διευκφνςεισ των ςχολείων που αναγράφονται ςτον πίνακα 4 παράρτθμα Ι εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν 
θμερομθνία αιτιματοσ του εκάςτοτε Διευκυντι. 

 Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι 
ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των 
υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε 
(5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν 
υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία 
προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Υαραλαβι υλικϊν - έρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω 
νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ 
μακροςκοπικό ζλεγχο και  πρακτικι δοκιμαςία  . 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικό- 
παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 
4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που 
πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε 
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του 
άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των  εξετάςεων που  διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι 
δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, 
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ 
αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ 
κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτουσ  
κακοριηόμενουσ χρόνουσ: που αναφζρονται ςτο άρκρο 6.1.1. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με 
κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
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προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του 
υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται 
οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν 
πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ 
προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του 
ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν 
από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3  ΑΥΣΦΦΛήΘ ΧΩΠΒΑΨΛΞίΡ ΩΟΛΞίΡ – ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ 
του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον 
ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαισηηθή Περηγραθή Φσζηθού θαη Οηθολοκηθού 
Αληηθεηκέλοσ ηες ύκβαζες  

 

ΠΕΦΣΧ Α - ΥΕΦΛΓΦΑάΘ άΩΧΛΞΣΩ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣΩ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Χυνοπτικι Υεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. 

Θ Σχολικι Επιτροπι Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Ωανίων είναι Ν.Ρ.Δ.Δ, το οποίο  ςυςτάκθκε με το ΨΕΚ 
1075/ΤΕΥΩΟΣΒ/31-05-2011. Σκοπόσ τθσ ςχολικισ επιτροπισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι θ διαχείριςθ των 
πιςτϊςεων που τθσ διατίκενται για τθν κάλυψθ των δαπανϊν λειτουργίασ των αντίςτοιχων ςχολείων  
 
Σργανωτικι δομι τθσ Α.Α. 

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ 

Θ Σχολικι Επιτροπι διοικείται από 15 μελζσ διοικθτικό ςυμβοφλιο.  

Εξυπθρετεί τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ 32 ςχολείων Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Ωανίων . 

 

ΧΞΣΥΣΧ ΞΑΛ ΧΨΣέΣΛ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  

 

Ο διαγωνιςμόσ αφορά τθν προμικεια «ΓΦΑάΛΞΘΧ ΩΟΘΧ , ΩΥΘΦΕΧΛΑΞίΡ ΒΛΒΟΛίΡ και έΑΦΨΛ άίΨΣΨΩΥΛΞΣΩ Α3 & 
Α4» όπωσ αυτι αναλφεται ςτο παρόν παράρτθμα. 

 

Σ ανάδοχοσ οφείλει να παραδίδει τμθματικά τα υπό προμικεια είδθ ςτισ διευκφνςεισ παράδοςθσ των ςχολείων 
εντόσ πζντε εργάςιμων θμερϊν από τθ δθμιουργία του ςχετικοφ αιτιματοσ. 

 

Τεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ/υποδιαίρεςθσ  τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα . 

Θ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τρία τμιματα για τθν εξυπθρζτθςθ των παρακάτω ςκοπϊν: 

 για να δοκεί θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ περιςςότερων οικονομικϊν φορζων ςτο διαγωνιςμό  

 για να επιτευχκοφν καλλίτερεσ τιμζσ ςτα υπό προμικεια είδθ. 
 

ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου 

ΨΕέΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΕΧ 

ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΓΑΨΙΚΘΣ ΥΛΘΣ 

 1. Ειςαγωγι Θ προδιαγραφι αυτι αποςκοπεί ςτον κακοριςμό των απαιτιςεων για τθν προμικεια «Ειδϊν Γραφικισ 
Φλθσ»  

2. Ωαρακτθριςτικά Ρροϊόντοσ  

2.1. Γενικά Ωαρακτθριςτικά  

2.1.1. Τα είδθ γραφικισ φλθσ πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ. Οι πρϊτεσ φλεσ και οι ουςίεσ, που ζχουν 
χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι τουσ, κα πρζπει να ςυμφωνοφν απόλυτα με τισ απαιτιςεισ τθσ ενωςιακισ και 
εκνικισ νομοκεςίασ. 

 2.1.2. Θα πρζπει να πλθροφνται οι απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ περί γενικισ αςφάλειασ των προϊόντων ςφμφωνα με 
τθν Οδθγία 2001/95/ΕΚ, ο Κανονιςμόσ(ΕΚ) αρικ. 1907/2006 (REACH) ι άλλθ ειδικότερθ νομοκεςία, που διζπει τθν 
αςφάλεια ςυγκεκριμζνων προϊόντων.  
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ΡΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΙΔΫΝ ΓΑΨΙΚΘΣ ΥΛΘΣ 

 

ΨΠΘΠΑ 1 

Α/Α  ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΕΛΔΣΩΧ 

1 
ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΞΣΞΞΛΡΣ 

2 
ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΠΑΩΦΣΩ 

3 

ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΠΥΟΕ 

4 

ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΥΦΑΧΛΡΣΩ 

5 ΑΥΣΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΨΩΥΣΩ ΨΑΡΑΟΛΑ 

6 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΞΛΨΦΛΡΑ 50 έ 50 MM ΠΥΟΣΞ 300 άΩΟΟίΡ 

7 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΞΛΨΦΛΡΑ 75 έ 75MM ΠΥΟΣΞ 400 άΩΟΟίΡ  

8 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 104 έ 146MM  ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ 40 άΩΟΟίΡ (1 ΕΨΛΞΕΨΨΑ/άΩΟΟΣ) 

9 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 30 έ 100MM ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ ΨίΡ 40 άΩΟΟίΡ (5 ΕΨΛΞΕΨΕΧ/άΩΟΟΣ) 

10 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 50 έ 100MM  ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ 120 άΩΟΟίΡ (3ΕΨΛΞΕΨΨΕΧ/άΩΟΟΣ) 

11 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 70 X 100MM ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ 80 άΩΟΟίΡ (2ΕΨΛΞΕΨΨΕΧ/ άΩΟΟΣ) 

12 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΧΕΟΛΔΕΧ Α4 210MM X 297MM ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ 

13 ΒΑΧΕΛΧ (ΚΘΞΘ) ΓΛΑ ΞΩΒΣΩΧ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΘ  ΓΛΑ έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ 90έ90 MM 

14 ΒΑΧΕΛΧ ΧΕΟΣΨΕΝΥ ΠΕΓΑΟΕΧ ΠΕ ΑΡΨΛΣΟΛΧΚΘΨΛΞΘ ΕΥΛΨΦΑΥΕΗΛΑ ΒΑΧΘ ΓΛΑ ΨΑΛΡΛΑ 33Π 

15 ΓΣΠΣΟΑΧΨΛέΑ ΓΦΑάΕΛΣΩ - ΧέΕΔΛΑΧΨΘΦΛΣΩ ΟΕΩΞΘ ΨΣΩΟΑέΛΧΨΣΡ 3,5έ1,5 CM 

16 ΓΣΠΣΟΑΧΨΛέΑ ΔΛέΦίΠΘ (ΠΥΟΕ-ΞΣΞΞΛΡΘ) ΠΘΞΣΩΧ 4 ΕΞ. 

17 ΔΛΑΞΣΦΕΩΨΘΧ ΠΕΓΑΟΣΧ 25 άΩΟΟίΡ 

18 ΔΛΑΞΣΦΕΩΨΘΧ ΠΕΧΑΛΣΧ 10 άΩΟΟίΡ 

19 ΔΛΑΟΩΨΛΞΣ ΓΛΑ ΔΛΣΦΚίΨΛΞΣ έίΦΘΨΛΞΣΨΘΨΑΧ 20 ML  

20 ΔΛΑάΑΡΕΛΑ ΥΟΑΧΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘΧ έΑΦΨΛΣΩ Α4 ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ(125 MIC-250 MIC) 

21 
ΔΛΑάΑΡΕΛΧ ΚΘΞΕΧ Α4  ΥΟΑΧΨΛΞΕΧ ΔΛΑάΑΡΕΛΧ ΨΩΥΣΩ Υ ΓΛΑ άΑΞΕΟΣΩΧ ΞΟΑΧΕΦ ΠΕ ΑΡΣΛΓΠΑ ΧΨΘΡ ΠΛΑ ΠΛΞΦΘ 
ΥΟΕΩΦΑ ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ. 

22 ΔΛΑέίΦΛΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΑ Α4 5 έΦίΠΑΨίΡ (ΨΕΠΑέΛΣ ΨίΡ 5) 

23 ΔΛΑέίΦΛΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΑ Α4 ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΑ (1-20) 

24 ΔΛΣΦΚίΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ ΟΕΩΞΣΩ έΦίΠΑΨΣΧ, ΠΕ ΠΘΞΣΧ 6M ΞΑΛ ΠΕ ΥΟΑΨΣΧ 4,2MM  

25 ΔΛΣΦΚίΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ ΟΕΩΞΣΩ έΦίΠΑΨΣΧ, ΠΕ ΠΘΞΣΧ 8,5M ΞΑΛ ΠΕ ΥΟΑΨΣΧ 8,4MM  

26 ΔΛΣΦΚίΨΛΞΣ ΩΓΦΣ  20 ML ΓΛΑ έΑΦΨΛ. 

27 ΕΞΨΩΥίΠΕΡΣΛ άΑΞΕΟΟΣΛ Α4 ΟΕΩΞΣΛ ΓΛΑ ΧέΣΟΛΞΕΧ ΕΕΨΑΧΕΛΧ 

28 ΕΞΨΩΥίΧΘ ΨΛΨΟίΡ ΧΕ ΞΣΟΟΕΧ ΔΛΑΓίΡΛΧΠΣΩ (ΔΕΧΠΛΔΑ 400 άΩΟΟίΡ) 
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29 ΕίάΩΟΟΑ Α4 ΚΕΦΠΛΞΘΧ ΧΩΓΞΣΟΟΘΧΘΧ 12MM 

30 ΘΠΕΦΣΟΣΓΛΑ ΓΦΑάΕΛίΡ (ΘΠΕΦΣΔΕΛΞΨΕΧ) ΕΨΣΩΧ 2018 

31 ΚΘΞΘ ΕΓΓΦΑάίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΘ  ΓΛΑ Α4 (ΧΞΑάΑΞΛ) 

32 ΞΑΦάΑΞΛΑ ΓΛΑ ΥΛΡΑΞΑ ΑΡΑΞΣΛΡίΧΕίΡ ΠΕ ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΞΕάΑΟΛ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 50  

33 
ΞΛΠίΟΛΕΧ ΥΟΑΧΨΛΞΕΧ ΟΕΩΞΕΧ  ΧΕ ΞΣΩΨΛ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ, ΑΥΣ ΧΩΡΚΕΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ ΥΣΩ ΔΕΡ ΒΓΑΗΣΩΡ ΧΞΣΡΘ ΞΑΨΑ ΨΘ 
έΦΘΧΘ ΨΣΩΧ 

34 
ΞΛΠίΟΛΕΧ ΥΟΑΧΨΛΞΕΧ έΦίΠΑΨΛΧΨΕΧ ΧΕ ΞΣΩΨΛ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ ΑΥΣ ΧΩΡΚΕΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ ΥΣΩ ΔΕΡ ΒΓΑΗΣΩΡ ΧΞΣΡΘ 
ΞΑΨΑ ΨΘ έΦΘΧΘ ΨΣΩΧ 

35 ΞΟΑΧΕΦ 4/32 ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΧΕ ΔΛΑάΣΦΑ έΦίΠΑΨΑ 

36 ΞΟΑΧΕΦ 8/32 ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΧΕ ΔΛΑάΣΦΑ έΦίΠΑΨΑ 

37 ΞΟΑΧΕΦ ΕΛΔΛΞΑ ΓΛΑ ΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘ ΑΨΣΠΛΞίΡ ΔΕΟΨΛίΡ A5 

38 ΞΟΛΠΑΞΣΠΕΨΦΣ ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΠΙΞΣΩΧ  40CM 

39 ΞΣΟΑ STIC 8 GR 

40 ΞΣΟΑ ΦΕΩΧΨΘ ΧΕ ΧίΟΘΡΑΦΛΣ 30GR 

41 ΞΣΟΑ ΧΨΛΓΠΘΧ 2GR 

42 ΞΣΟΟΕΧ ΑΡΑάΣΦΑΧ  60 GR ΓΦΑΠΠΣΓΦΑάΘΠΕΡΕΧ (ΔΛΑΓίΡΛΧΠΣΩ)ΥΑΞ. 400 ά 

43 ΞΣΟΟΘΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ(ΧΕΟΣΨΕΝΥ ) ΔΛΑάΑΡΘΧ  ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ ΥΟΑΨΣΧ 15MMX ΠΘΞΣΧ 33 MM 

44 ΞΣΟΟΘΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ(ΧΕΟΣΨΕΝΥ )ΓΑΟΑΞΨίΔΘΧ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ ΥΟΑΨΣΧ 19MM X ΠΘΞΣΧ 33MM 

45 ΞΣΥΛΔΛΑ ΠΘΞΣΩΧ 13-18CM ΞΑΛ ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ ΟΑΠΑ ΠΘΞΣΩΧ ΥΕΦΛΥΣΩ 9CM. 

46 ΞΣΩΨΛΑ ΑΦέΕΛΣΩ ΑΥΣ ΑΡΚΕΞΨΛΞΣ έΑΦΨΣΡΛ ΠΕ ΟΑΧΨΛέΣ ΞΑΛ ΦΑέΘ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 25X35X10CM    

47 ΞΣΩΨΛΑ ΑΦέΕΛΣΩ ΑΥΣ ΑΡΚΕΞΨΛΞΣ έΑΦΨΣΡΛ ΠΕ ΟΑΧΨΛέΣ ΞΑΛ ΦΑέΘ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 25X35X5CM  

48 ΟΕΥΨΑ ΟΑΧΨΛέΑ ΥΦΣΧΔΕΧΘΧ ΧΩΧΞΕΩΑΧΜΑ 1 ΞΛΟΣΪ 

49 ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΛ ΔΛΑΓΦΑΠΠΛΧΘΧ ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 3-6 MM   ΧΕ ΔΛΑάΣΦΑ έΦίΠΑΨΑ  

50 ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΤΠΕΡΣΧ έΦίΠΑΨΣΧ ΠΑΪΦΣ   ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   

51 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΞΣΞΞΛΡΣ   ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-
3 MM   

52 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΠΑΩΦΣ   ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 
MM   

53 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΠΥΟΕ   ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 
MM   

54 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΥΦΑΧΛΡΣΩ  ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 
2-3 MM   

55 ΠΕΟΑΡΛ ΞΩΑΡΣ ΓΛΑ ΨΑΠΥΣΡ 32GR 

56 ΠΕΟΑΡΛ ΠΑΩΦΣ 200 ML ΓΛΑ ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΣΠΕΡΣ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣ  

57 ΠΕΟΑΡΛ ΠΑΩΦΣ 300 ML ΓΛΑ ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΣΠΕΡΣ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣ  

58 ΠΕΟΑΡΛ ΠΑΩΦΣ 500 ML ΓΛΑ ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΣΠΕΡΣ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣ  

59 ΠΘέΑΡΛΞΣ ΠΣΟΩΒΛ ΠΕ ΠΩΨΘ ΥΑέΣΩΧ  0,5MM 
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60 ΠΘέΑΡΛΞΣ ΠΣΟΩΒΛ ΠΕ ΠΩΨΘ ΥΑέΣΩΧ  0,7MM 

61 ΠΣΟΩΒΛΑ ΑΥΟΘΧ ΓΦΑάΘΧ Θ ΑΡΨΛΧΨΣΛέΣ ΘΒ 

62 ΠΩΨΕΧ ΓΛΑ ΠΘέΑΡΛΞΑ ΠΣΟΩΒΛΑ 0,5 MM (ΨΕΠΑέΛΣ ΨίΡ 12) 

63 ΠΩΨΕΧ ΓΛΑ ΠΘέΑΡΛΞΑ ΠΣΟΩΒΛΑ 0,7 MM (ΨΕΠΑέΛΣ ΨίΡ 12) 

64 ΡΨΣΧΛΕ Α4  ΕΩΞΑΠΥΨΑ ΥΟΑΧΨΛΞΑ ΠΕ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΕΟΑΧΠΑ 

65 ΩΧΨΦΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ ΧΕ ΞΣΩΨΑΞΛ ΠΕ 2 ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΑ ΟΑΠΑΧ 

66 ΥΛΡΑΞΑΧ άΕΟΟΣΩ 60 έ 90 ΕΞ. 

67 ΧΥΣΓΓΣΧ ΓΛΑ ΥΛΡΑΞΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 5CMX15CMX4 CM ΥΕΦΛΥΣΩ 

68 ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ έΦίΠΑ ΠΑΩΦΣ  

69 ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ έΦίΠΑ ΥΦΑΧΛΡΣ 

70 ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ έΦίΠΑΨΑ  ΞΣΞΞΛΡΣ 

71 ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ έΦίΠΑΨΑ ΠΥΟΕ 

72 ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,7 MM ΧΕ έΦίΠΑΨΑ ΞΣΞΞΛΡΣ 

73 ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,7 MM ΧΕ έΦίΠΑΨΑ ΠΑΩΦΣ 

74 ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,7 MM ΧΕ έΦίΠΑΨΑ ΠΥΟΕ 

75 ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΡΣ 3 28MM ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ 

76 ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΡΣ 4 33MM ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ 

77 ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΡΣ 5 50MM ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ 

78 ΧΩΦΑάΛΔΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣΩ ΡΣ24-6  ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 1.000 ΨΕΠΑέΛίΡ. 

79 ΧΩΦΑάΛΔΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣΩ ΡΣ64 ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 2.000 ΨΕΠΑέΛίΡ. 

80 ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ ΠΕΓΑΟΣ (25άΩΟΟίΡ) ΓΛΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΩΧ ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΡΣ24-6 

81 ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ ΠΛΞΦΣ (12 άΩΟΟίΡ) ΓΛΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΩΧ ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΡΣ64 

82 ΧάΦΑΓΛΔΑ ΑΩΨΣΠΑΨΘ AΩΨΣΠΕΟΑΡίΠΕΡΘ  4 ΧΕΛΦίΡ 

83 ΧάΦΑΓΛΔΑ ΧΨΦΣΓΓΩΟΘ ΩΟΛΡΘ 3 ΞΩΞΟίΡ  

84 ΨΑΠΥΣΡ ΠΥΟΕ ΠΕΓΑΟΣ ΡΣ 1 ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ 11X7CM  

85 ΨΑΠΥΣΡ ΠΥΟΕ ΠΛΞΦΣ ΡΣ 2 ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ 15,8X9CM  

86 άΑΞΕΟΑ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΠΥΕΗ  Θ ΟΕΩΞΑ ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ   ΓΛΑ ΞΑΦΨΕΟΑ ΠΑΚΘΨΘ 33 X 35  

87 άΑΞΕΟΑ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΠΥΕΗ  Θ ΟΕΩΞΑ ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ 176 έ 250 MM A5 

88 άΑΞΕΟΑ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΠΥΕΗ  Θ ΟΕΩΞΑ ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ 230 έ 320 MM A4 

89 άΑΞΕΟΣΧ ΑΥΟΣΧ (ΔΛάΩΟΟΣΧ)  ΑΡΟ ΛΕΡΤΟ ΩΑΤΟΝΙ (ΩΫΙΣ ΕΣΫΤΕΙΚΑ ΑΥΤΙΑ),  25X35MM 

90 άΑΞΕΟΣΧ ΑΦέΕΛΣΩ ΠΕ ΞΣΩΠΥίΠΑ ΥΟΑΧΨΛΞΣΧ ΡΑ ΕέΕΛ ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ ΠΘΞΣΧ X ΪήΣΧ: 25X35CM, έίΦΛΧ ΦΑέΘ .  
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91 άΑΞΕΟΣΧ ΠΕ ΑΩΨΛΑ ΞΑΛ ΟΑΧΨΛέΣ (PRESPAN), 25X35MM ΑΡΟ ΩΑΤΙ ΣΕ ΔΙΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ 

92 άΑΞΕΟΣΧ ΠΕ ΑΩΨΛΑ ΞΑΛ ΟΑΧΨΛέΣ ΥΟΑΧΨΛΞΣΥΣΛΘΠΕΡΣΧ (ΔΛάΩΟΟΣΧ)  25X35MM 

93 ΨΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ 25X35X8  ΡΑΝΙΝΘ ΑΩΘ (ΡΑΝΟΔΕΤΟ)  

94 ΨΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙΑ ΩΫΙΣ ΑΥΤΙΑ 25X35X8CM , ΡΑΝΙΝΘ ΑΩΘ (ΡΑΝΟΔΕΤΟ)  

95 άΑΞΕΟΣΧ ΨΩΥΣΩ BOX ΩΑΤΙΝΟΣ ΝΑ ΕΩΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ28X34 CM ΚΑΙ ΡΛΑΤΟΣ ΑΩΘΣ 8CM 

96 άΑΞΕΟΣΧ έΑΦΨΛΡΣΧ ΠΕ ΑΩΨΛΑ ΑΥΟΣΧ  ΑΡΟ ΛΕΡΤΟ ΩΑΤΟΝΙ ΜΕ ΕΣΫΤΕΙΚΑ ΑΥΤΙΑ 

97 έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΟΕΩΞΑ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 9CM X 9CM ΧΕ ΧέΘΠΑ ΞΩΒΣΩ 500 άΩΟΟίΡ. 

98 έΑΦΨΛ ΧέΕΔΛΑΧΘΧ  DUREX MAT 35X50CM/150GR ΑΡΨΛΧΨΣΛέΣ SCHOELLER 

99 έΑΦΨΛ ΧέΕΔΛΑΧΘΧ DUREX ΓΩΑΟΛΧΨΕΦΣ 50έ70CM 150GR ΑΡΨΛΧΨΣΛέΣ SCHOELLER  

100 έΑΦΨΛ A4 έΦίΠΑΨΛΧΨΣ 160 ΓΦ. ΧΕ ΔΕΧΠΛΔΑ ΨίΡ 250 άΩΟΟίΡ 

101 έΑΦΨΣΞΣΥΨΕΧ ΠΕΨΑΟΛΞΣΛ   18MM  

102 έΑΦΨΣΞΣΥΨΕΧ ΠΕΨΑΟΛΞΣΛ  9 MM  

103 έΑΦΨΣΡΛ CANSON 50 cm X 70 cm 220 ΓΦ. 

104 έΑΦΨΣΡΛ CANSON A4 220 ΓΦ. 

105 ήΑΟΛΔΛ ΠΕΓΑΟΣ 25CM 

106 ήΑΟΛΔΛ ΠΛΞΦΣ 13CM 

 

ΨΠΘΠΑ 2 ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΑ ΒΛΒΟΛΑ 

 Α/Α 

ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΕΛΔΣΩΧ 

1 ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

2 ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

3 ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΕΡΑΛ ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

4 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΩΟΛΕΙΟΥ  ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ 
ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

5 ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΜΕ  ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

6 ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΕΤΘΙΟ ΜΘΤΫΟΥ Α4 100Ψ ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ/ΕΡΑΛ  ΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

7 ΒΙΒΛΙΟ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΣΩΟΛΙΚΘΣ ΗΫΘΣ Α4 100Ψ. Λ. 

8 ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΤΫΟΥ ΜΑΘΘΤΫΝ 30Ω40  300Ψ. Λ.ΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

9 ΒΙΒΛΙΟ ΡΟΙΝΫΝ-ΕΡΙΒΟΛΘΣ ΚΥΫΣΕΫΝ  Α4 100Ψ 

10 ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΞΕΫΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ  Α4 100Ψ.ΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

11 ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΞΕΫΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΘΓΘΤΫΝ 24Ω 34 300Ψ.ΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

12 ΒΙΒΛΙΟ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ 25Ω35 100ΨΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ)  

13 ΒΙΒΛΙΟ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ 25Ω35 200Ψ ΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 
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14 ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΛΫΣΙΜΫΝ 25Ω35 100Ψ  

15 
ΘΜΕΘΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΟΥΣΙΫΝ  8 ΫΫΝ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΩΟΛΕΙΟ   ΑΥΤΟΓΑΨΙΚΟ ΔΙΡΛΟΤΥΡΟ ΜΡΛΟΚ 50 ΨΥΛΛΫΝ 16 CM 
X 21 CM 

16  ΘΜΕΘΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΟΥΣΙΫΝ ΑΥΤΟΓΑΨΙΚΟ ΔΙΡΛΟΤΥΡΟ ΜΡΛΟΚ  50 ΨΥΛΛΫΝ 16 CM X 21 CM 

17 ΜΡΛΟΚ ΑΙΤΘΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΑΡΟΥΣΙΫΝ 50 ΨΥΛΛΫΝ 

18 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΫΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ΛΥΚΕΙΟΥ 10 CM X13 CM 

 

 

Α/Α ΨΠΘΠΑ 3  έΑΦΨΛ άίΨίΨΩΥΛΞΣΩ Α4, Α3 

1 ΩΑΤΙ ΛΕΥΚΟ ΨΫΤΟΑΝΤΙΓΑΨΙΚΟ Α4 80 GR/M2 ΡΑΚΕΤΟ 500 ΨΥΛΛΫΝ 

2 ΩΑΤΙ ΛΕΥΚΟ ΨΫΤΟΑΝΤΙΓΑΨΙΚΟ  Α3 80 GR/M2 ΡΑΚΕΤΟ 500 ΨΥΛΛΫΝ 

 

2.2. Πακροςκοπικά έαρακτθριςτικά  

2.2.1. Τα είδθ τθσ γραφικισ φλθσ κα πρζπει κατά τθν παραλαβι να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ, να μθν είναι 
παραμορφωμζνα ι ςπαςμζνα και να μθν παρουςιάηουν ενδείξεισ προθγοφμενθσ χριςθσ. Ειδικότερα, και 
ςυμπλθρωματικά τθσ παρ. 2.1.2, ιςχφουν τα εξισ: 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 5 ). ΑΥΣΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ .  Αποςυρραπτικό Τανάλια: Το αποςυρραπτικό τανάλια να είναι 
αποςυρραπτικι μεταλλικι πζνςα γραφείου χειρόσ, με ελατιριο και λεπτό ςτόμιο και να είναι ικανό να αφαιρεί 
ςφρματα ςυρραπτικϊν όλων των διαςτάςεων από τα ζγγραφα χωρίσ να τα καταςτρζφει. 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 8-12)  ΕΨΛΞΕΨΕΧ – ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΧΕΟΛΔΕΧ Αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ με διαςτάςεισ ετικζτασ 104 x 
146mm ςε πακζτο 40 φφλλων, 30Ω100 mm ςε πακζτο 40 φφλλων, 50X100 mm ςε πακζτο 120 φφλλων, 70X100 mm 
ςε πακζτο 80 φφλλων   Οι ετικζτεσ να είναι γριγορθσ και ςτακερισ επικόλλθςθσ με δυνατότθτα εφκολθσ αφαίρεςθσ, 
χωρίσ να αφινουν ίχνθ κόλλασ. Οι αυτοκόλλθτεσ ςελίδεσ Α4 με διαςτάςεισ 210 mmX297 mm ςε πακζτο των 100 
τεμαχίων. 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 13)  ΚΘΞΘ ΓΛΑ ΞΩΒΣΩΧ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΘ H κικθ για κφβουσ ςθμειϊςεων να είναι πλαςτικι 
και τετράγωνθ. Να ζχει χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 500 λευκϊν φφλλων 90mmX90 mm. 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 15 ).  ΓΣΠΣΟΑΧΨΛέΑ ΟΕΩΞΘ. Θ γόμα να είναι λευκι, υψθλισ ποιότθτασ που να αφαιρεί πλιρωσ το 
μολφβι από το κοινό χαρτί, να μθν αφινει μουτηοφρεσ και να μθν φκείρει το χαρτί, να ζχει χάρτινο περίβλθμα για να 
διατθρείται κακαρι.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 16 ).  ΓΣΠΣΟΑΧΨΛέΑ ΔΛέΦίΠΘ (ΠΥΟΕ-ΞΣΞΞΛΡΘ). Θ γόμα να είναι μεικτι, δθλαδι να ζχει δφο 
πλευρζσ: μία πλευρά για να ςβινει μολφβι και μία για μελάνι. Να είναι αποτελεςματικι και να ςβινει χωρίσ 
μουτηοφρεσ. 

ΔΛΑΞΣΦΕΩΨΕΧ  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 17 )..  Ρερφορατζρ γραφείου μεγάλο Το μεγάλο περφορατζρ να είναι από μζταλλο και πλαςτικό με 
εργονομικό ςχεδιαςμό, να κάνει διάτρθςθ 2 τρυπϊν με απόςταςθ 80mm μεταξφ τουσ και με διάμετρο τρυπϊν 6 mm 
για προςαρμογι ςτα περιςςότερα κλαςζρ και ντοςιζ τθσ αγοράσ και να είναι κατάλλθλο για το τρφπθμα τουλάχιςτον 
25 φφλλων με βάκοσ διάτρθςθσ 12 mm. Θ μεταλλικι καταςκευι του να το κακιςτά ιδιαίτερα ανκεκτικό ςτθ χριςθ 
ενϊ να διακζτει και οδθγό διάτρθςθσ φφλλων Α4, Α5 και Α6 για μεγαλφτερθ ακρίβεια . Να είναι εξοπλιςμζνο με 
αντιολιςκθτικι βάςθ για ςτακερότθτα και αςφάλεια, ενϊ να διακζτει μθχανιςμό κλειδϊματοσ κζςθσ για ευκολία 
αποκικευςθσ. Επίςθσ να διακζτει δοχείο αχριςτων.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 18 )..  Ρερφορατζρ γραφείου  Το μικρό περφορατζρ να κάνει διάτρθςθ 2 τρυπϊν ςε απόςταςθ ζωσ 
και 13mm από το μζςα άκρο τθσ ςελίδασ και με απόςταςθ μεταξφ των τρυπϊν 80mm για εφκολθ προςαρμογι ςτα 
περιςςότερα κλαςζρ ι ντοςιζ με 2 κρίκουσ τθσ αγοράσ. Να δζχεται μζχρι 10 ςελίδεσ 80γρ. Να περιζχει πλαςτικό 
δοχείο αχριςτων και με βάκοσ διάτρθςθσ περίπου 5,5 mm. 

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 19 ).ΔΛΑΟΩΨΛΞΣ ΔΛΣΦΚίΨΛΞΣΩ Το διαλυτικό χρθςιμοποιείται για να αραιϊςουμε το διορκωτικό. Το 
διαλυτικό υγρό κα πρζπει να βελτιϊνει τθν απόδοςθ του διορκωτικοφ υγροφ, ενϊ παράλλθλα να μθν περιζχει 
επικίνδυνουσ διαλφτεσ. Το υγρό διαλυτικό να είναι διαφανζσ, να διατίκεται ςε πλαςτικό φιαλίδιο με πλαςτικό 
καπάκι, ςτο οποίο να υπάρχει ενςωματωμζνο πλαςτικό ςτόμιο για να ζχει ελεγχόμενθ ροι και το περιεχόμενο υγρό 
να είναι τουλάχιςτον 20ml.  
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 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 21 ).. ΔΛΑάΑΡΕΛΧ ΚΘΞΕΧ Α4  Θικεσ πλαςτικζσ διαφανείσ τφπου Ρ Οι πλαςτικζσ κικεσ τφπου Ρ να 
είναι πολφ καλισ ποιότθτασ από ανκεκτικό πλαςτικό, να είναι ανοιχτζσ μόνο ςτθν επάνω μικρι πλευρά, ενιςχυμζνεσ 
με οπζσ αριςτερά ϊςτε να προςαρμόηονται ςε κάκε τφπο ντοςιζ ι κλαςζρ. Να προςφζρουν εφκολθ και ευδιάκριτθ 
ανάγνωςθ ςε πακζτο των 100 τεμαχίων..  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 24,25 ) Διορκωτικι ταινία: Θ διορκωτικι ταινία να είναι λευκοφ χρϊματοσ, με μικοσ 6m και με 
πλάτοσ 4,2mm και  8,4mm με μικοσ 8,5 m. 

.. (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 22,23 ) ΔΛΑέίΦΛΧΨΛΞΑ Α4 

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 22)   Διαχωριςτικά χρωματιςτά πλαςτικά 5 κεμάτων: Το χρωματιςτό ευρετιριο να είναι 
τουλάχιςτον 5 κεμάτων από λεπτό και ελαφρφ πλαςτικό υλικό υψθλισ ποιότθτασ, κατάλλθλο για τθν αρχειοκζτθςθ 
και τθ κεματικι οργάνωςθ των εγγράφων. Τα φφλλα να ζχουν κλιμακωτι διάταξθ για να εξζχουν από τισ υπόλοιπεσ 
ςελίδεσ Α4 για γριγορθ και εφκολθ πρόςβαςθ ςτα κζματά. Να διακζτει τρφπεσ ςτο πλάι για να προςαρμόηεται ςτουσ 
περιςςότερουσ τφπουσ κλαςζρ και ντοςιζ με 2 ι 4 κρίκουσ. Θ μπροςτινι ςελίδα να είναι προτυπωμζνθ με γραμμζσ 
για τθν αναγραφι των περιεχομζνων για ακόμθ πιο εφκολθ αναηιτθςθ.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 23) Διαχωριςτικά αρικμθτικά πλαςτικά Α4 1-20: Το πλαςτικό αρικμθτικό ευρετιριο να είναι 1-20 
κεμάτων. Να προςαρμόηεται ςε όλα τα κλαςζρ και ντοςιζ Α4 με 2 ι 4 κρίκουσ. Να διακζτει τρφπεσ ςτθν αριςτερι 
πλευρά για τθν εφκολθ τοποκζτθςθ των εγγράφων ςε κλαςζρ ι ντοςιζ. Θ μπροςτινι ςελίδα να είναι προτυπωμζνθ 
με γραμμζσ για τθν αναγραφι των περιεχομζνων για ακόμθ πιο εφκολθ αναηιτθςθ. 

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 26) Διορκωτικό υγρό μονό: Το διορκωτικό να είναι κατάλλθλο για χειρόγραφα, εκτυπϊςεισ και fax. 
Το υγρό διορκωτικό, χρϊματοσ άςπρου, να διατίκεται ςε πλαςτικό φιαλίδιο με πλαςτικό καπάκι, ςτο οποίο να 
υπάρχει ενςωματωμζνο βουρτςάκι. Μζςα ςτο φιαλίδιο να υπάρχει μπίλια ανάμειξθσ του υγροφ. Ρρζπει να 
ςτεγνϊνει γριγορα και το περιεχόμενο υγρό να είναι τουλάχιςτον 20ml.  

ΞΟΑΧΕΦ – ΡΨΣΧΛΕ  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 35) ΞΟΑΧΕΦ 4/32 Τα κλαςζρ να είναι πλαςτικοποιθμζνα (ανκεκτικό χαρτόνι με πλαςτικι επζνδυςθ), 
με ςτρογγυλό μεταλλικό κρίκο ςτθ ράχθ τουσ, τφπου 4/32 δθλ. με ράχθ 4 εκ., φψοσ 32 εκ. και πλάτοσ 28-30 εκ., ςε 
διάφορα χρϊματα κατόπιν προτίμθςθσ τθσ Υπθρεςίασ και να ζχουν χωρθτικότθτα ζωσ 450 φφλλα. Να είναι 
κατάλλθλα για φφλλα Α4. Να διακζτουν μεταλλικι ακμι ςτθ βάςθ τουσ για μεγαλφτερθ αντοχι ςτθ χριςθ και 
μθχανιςμό ςυγκράτθςθσ και αςφάλιςθσ εγγράφων. Στθ ράχθ τουσ να υπάρχει διαφανισ κικθ με ετικζτα διπλισ όψθσ 
για αναγραφι περιεχομζνων. 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 36)  ΞΟΑΧΕΦ 8/32 Τα κλαςζρ να είναι πλαςτικοποιθμζνα (ανκεκτικό χαρτόνι με πλαςτικι επζνδυςθ) 
με ςτρογγυλό μεταλλικό κρίκο ςτθ ράχθ τουσ, τφπου 8/32 δθλ. με ράχθ 5.7-8 εκ., φψοσ 32 εκ. και πλάτοσ 28-30εκ. ςε 
διάφορα χρϊματα κατόπιν προτίμθςθσ τθσ Υπθρεςίασ και να ζχουν χωρθτικότθτα ζωσ και 750 φφλλα. Να είναι 
κατάλλθλα για φφλλα Α4. Να διακζτουν μεταλλικι ακμι ςτθ βάςθ για μεγαλφτερθ αντοχι ςτθ χριςθ και μθχανιςμό 
ςυγκράτθςθσ και αςφάλιςθσ εγγράφων. Στθ ράχθ τουσ να υπάρχει διαφανισ κικθ με ετικζτα διπλισ όψθσ για 
αναγραφι περιεχομζνων.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 38)..ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΟ 40cm Το κλιμακόμετρο να είναι από ανκεκτικό πλαςτικό υψθλισ ποιότθτασ 
και να ζχει μικοσ 40cm.  

ΞΣΟΟΑ STICK ΞΑΛ ΦΕΩΧΨΘ ΓΕΡΛΞΘΧ έΦΘΧΘΧ  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 39).  Ξόλλα stick Θ κόλλα stick να διατίκεται ςε ςωλθνάρια χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 8 
γραμμαρίων, να είναι ιδιαίτερα ιςχυρι, μθ τοξικι ςφμφωνα με τισ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και να είναι κατάλλθλθ για 
κλείςιμο φακζλων αλλθλογραφίασ, κόλλθμα χαρτιϊν και χαρτονιϊν. Να μθν αφινει ςθμάδια. Να διακζτει καπάκι 
αςφαλείασ για να μθ ςτεγνϊνει. Να απλϊνεται εφκολα. Να αφαιρείται εφκολα από τα χζρια με νερό και από τα 
ροφχα με πλφςθ ςτο πλυντιριο και να προςφζρει μόνιμα αποτελζςματα.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 40)Ξόλλα ρευςτι Θ ρευςτι κόλλα να διατίκεται ςε ςωλθνάρια χωρθτικότθτασ 30ml,  να είναι 
κατάλλθλθ για χαρτιά, ξφλο και φφαςμα. Να είναι διαφανισ ρευςτι ςε ςωλθνάριο με καπάκι που δεν τθν αφινει να 
ςτεγνϊςει και να απλϊνεται εφκολα ςτο χαρτί και να μθν αφινει ςθμάδια.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 43,44). ΞΣΟΟΘΨΛΞΕΧ ΨΑΛΡΛΕΧ – ΧΕΟΣΨΕΝΥ  

 Κολλθτικι ταινία διάφανθ :  διαςτάςεων πλάτοσ 15mmx μικοσ 33 mm 

 Κολλθτικι ταινία γαλακτϊδθσ. Θ υφι τθσ να είναι ματ, κατάλλθλθ για να γράφεισ και να τυπϊνεισ πάνω τθσ.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 45). ΞΣΥΛΔΛΑ Το κοπίδι να ζχει ρυκμιηόμενο μικοσ, να διακζτει κουμπί αςφαλείασ για 
ςτακεροποίθςθ τθσ λάμασ με πλαςτικό ςϊμα και πλαςτικι λαβι. Να είναι κατάλλθλο για τθν κοπι χαρτοκιβωτίων, 
πλαςτικϊν, χαρτονιϊν κ.α. Να δζχεται ανταλλακτικζσ λάμεσ. Να διατίκεται ςε διάφορα χρϊματα.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 46,47). ΞΣΩΨΛΑ ΑΦέΕΛΣΩ ΠΕ ΟΑΧΨΛέΣ ΚΑΙ ΑΩΘ διαςτάςεων 25x35x5cm ι 25x35x10cm   Τα κουτιά 
αρχείου να είναι καταςκευαςμζνα από ανκεκτικό χαρτόνι και κατάλλθλα για αποκικευςθ και αρχειοκζτθςθ 
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εγγράφων Α4. Να διακζτουν λάςτιχα ςτισ άκρεσ για ευκολία μεταφοράσ και αςφαλι αποκικευςθ. Να διακζτουν 
ετικζτα ςτθ ράχθ.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 48)..ΟΑΧΨΛέΑ ΥΦΣΧΔΕΧΘΧ  

 Λεπτά λάςτιχα πρόςδεςθσ Τα λάςτιχα να διακζτουν εξαιρετικι ελαςτικότθτα και μαλακι υφι για άνετθ εφαρμογι, 
να είναι διαςτάςεων Ψ50 80ΜΜ. Να διατίκενται ςε ςυςκευαςία 1kg.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 49)..ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΛ  Οι μαρκαδόροι διαγράμμιςθσ να είναι διαφορετικϊν χρωμάτων και ςε κλειςτι 
ςυςκευαςία. Να διακζτουν μφτθ γραφισ 3-6 mm με μθ τοξικό μελάνι που ςτεγνϊνει γριγορα και δεν αφινει 
μουντηοφρεσ. Να είναι ανεξίτθλοι και κατάλλθλοι για χαρτί απλό, φαξ και φωτοτυπικό και να διακζτουν καπάκι για 
να μθ ςτεγνϊνει το μελάνι. Τφποσ μφτθσ πλακζ.  

 Παρκαδόροσ λευκοφ πίνακα:  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 50)..Επαναγεμιηόμενοσ μαρκαδόροσ πίνακα που να διακζτει πλαςτικό ςτζλεχοσ και ςτρογγυλι μφτθ. 
Να κακαρίηει εφκολα από τθν επιφάνεια του πίνακα και να ζχει ουδζτερθ οςμι. χρϊματοσ Μαφρο. Ράχοσ μφτθσ: 1-
3mm . 

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 51-54) Μαρκαδόροι αςπροπίνακα που γεμίηουν με ανταλλακτικι αμποφλα. Διακζςιμα χρϊματα: 
Μπλε, Κόκκινο, Ρράςινο, Μαφρο. Ράχοσ μφτθσ: 1-3mm  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 55)...ΠΕΟΑΡΛ ΓΛΑ ΨΑΠΥΣΡ ΧάΦΑΓΛΔίΡ Το μελάνι για Ταμπόν ςφραγίδων να διατίκεται ςε 
ςυςκευαςία τουλάχιςτον των 32 gr Να είναι κατάλλθλο για όλουσ τουσ τφπουσ ςφραγίδων. Να διατίκεται ςε  μπλε 
χρϊμα.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 59,60)... ΠΘέΑΡΛΞΣ ΠΣΟΩΒΛ ΠΕ ΠΩΨΘ Το μθχανικό μολφβι να διακζτει μεταλλικι μφτθ που να 
αποςφρεται για τθν αποφυγι του ςπαςίματοσ, μεταλλικό κλιπ τςζπθσ και ενςωματωμζνθ γόμα ςτο επάνω μζροσ. 
Επίςθσ να διακζτει λαβι με λάςτιχο για άνετο γράψιμο.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 61)..ΠΣΟΩΒΛΑ ΑΥΟΑ ΘΒ Τα μολφβια να διακζτουν εξαγωνικό κορμό για άνετθ λαβι και ςτακερι 
γραφι μικουσ περίπου 18cm. Θ μφτθ γραφισ να είναι από γραφίτθ, ανκεκτικι ςτο ςπάςιμο και ςκλθρότθτασ ΘΒ.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 62,63)..ΠΩΨΕΧ ΓΛΑ ΠΘέΑΡΛΞΣ ΠΣΟΩΒΛ Οι μφτεσ για μθχανικό μολφβι να είναι ςε ςυςκευαςία των 
12 τεμαχίων και ςκλθρότθτασ HB.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 64)  ΕΩΞΑΠΥΨΑ ΥΟΑΧΨΛΞΑ ΡΨΣΧΛΕ Α4 ΠΕ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΕΟΑΧΠΑ 

 Τα εφκαμπτα πλαςτικά ντοςιζ Α4 να διακζτουν κατάλλθλο μεταλλικό ζλαςμα μικουσ περίπου 14 cm για να 
προςαρμόηονται διαφανείσ ηελατίνεσ, φφλλα Α4 κτλ. Επίςθσ να διακζτουν οπζσ ςε απόςταςθ 8 cm μεταξφ τουσ, 
διαφανζσ εξϊφυλλο-κάλυμμα για εφκολθ ανάγνωςθ του εξωφφλλου και δυνατότθτα αναγραφισ τίτλου ςτθν ετικζτα 
που κα διακζτει ςτθν αριςτερι του πλευρά και τζλοσ να διακζτει αδιαφανζσ οπιςκόφυλλο. Να είναι από ανκεκτικό 
πλαςτικό υλικό και να διατίκεται ςε διάφορα χρϊματα. 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 65)...ΩΧΨΦΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ Οι ξφςτρεσ να είναι μεταλλικζσ μίασ τρφπασ, κατάλλθλεσ για όλα τα 
κλαςικά πάχθ μολυβιϊν, με λάμα πολφ καλισ ποιότθτασ, ςε κουτάκι με 2 ανταλλακτικά λάμασ.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 68-74).ΧΨΩΟΣ Το ςτυλό διαρκείασ να ζχει αδιάβροχθ γραφι μακράσ διαρκείασ, χωρίσ διακοπζσ και 
κθλίδεσ, με μελάνι που ςτεγνϊνει γριγορα χωρίσ να αφινει μουντηοφρεσ. Θ μφτθ του να είναι λεπτι με πάχοσ 
0,7mm, 0,5 mm και δεν πρζπει να χαράηει το χαρτί. Το ςτυλό πρζπει να ζχει διάφανο ςτζλεχοσ που επιτρζπει να 
διακρίνεται θ ςτάκμθ του μελανιοφ, χρϊματοσ μπλε και να διακζτει αεριηόμενο καπάκι αςφαλείασ για να μθ 
ςτεγνϊνει το μελάνι. Ωρϊματα μαφρο, κόκκινο, μπλζ, πράςινο. 

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 75-77).ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ Οι ςυνδετιρεσ κα είναι μεταλλικοί από ανκεκτικό ςφρμα, που δεν ςκουριάηει, 
ςε κουτί  των 100τμχ.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 78-79).ΧΩΦΑάΛΔΕΧ Ι ΧΩΦΠΑΨΑ ΓΛΑ ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ 

  Σφρματα ςυρραπτικοφ Νο 126 (24/6) Ανταλλακτικά μεταλλικά ςφρματα Νο 126 (24/6), ςυςκευαςμζνα ςε χάρτινο 
κουτί των 1.000 τεμαχίων.  

 Σφρματα ςυρραπτικοφ Νο 64 Ανταλλακτικά μεταλλικά ςφρματα Νο.64, ςυςκευαςμζνα ςε χάρτινο κουτί των 2.000 
τεμαχίων.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 82-83).ΧάΦΑΓΛΔΕΧ : Ξφλινεσ ςτρογγυλζσ 3 κφκλων ι Aυτομελανϊμενεσ αυτόματεσ ςφραγίδεσ 
τεςςάρων γραμμϊν .  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 80,81)...ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΕΧ ΠΘέΑΡΕΧ  Συρραπτικά μικρά (12 φφλλων) Τα μικρά ςυρραπτικά χειρόσ να 
είναι μεταλλικισ καταςκευισ με χειρολαβι ςχιματοσ τανάλιασ, για μόνιμθ ςυρραφι και ςφςτθμα 
αντιμπλοκαρίςματοσ. Να δζχεται ζωσ και 150 ςφρματα Νο 64 (πλάτουσ 6mm), και με δυνατότθτα ςυρραφισ 
τουλάχιςτον 12 φφλλων.  
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 Συρραπτικά μεγάλα (25φφλλων) Τα μεγάλα ςυρραπτικά χειρόσ να είναι μεταλλικισ καταςκευισ με χειρολαβι 
ςχιματοσ τανάλιασ και να λειτουργοφν με ςφρματα ςχιματοσ Ρ Νο 24/6 (πλάτουσ 12 mm) , με δυνατότθτα 
ςυρραφισ τουλάχιςτον 25 φφλλων.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 84,85).ΨΑΠΥΣΡ ΧάΦΑΓΛΔίΡ ΠΕ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΞΑΥΑΞΛ Το ταμπόν κα ζχει μεταλλικι κικθ και 
μεταλλικό καπάκι και το κυρίωσ ςϊμα του κα είναι μπλε. Διαςτάςεισ 11x7cm (Νο1) και 15,8x9cm (Νο2).  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 86-88).άΑΞΕΟΟΣΛ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΣΛ  

 Ψάκελοι αλλθλογραφίασ λευκοί ι μπζη  διαςτάςεων 33mmΩ35 mm, 176mmX250mm, 230mmX320mm. Να διακζτει 
αυτοκόλλθτθ ταινία για να κλείνει. Θ ςυςκευαςία να περιζχει 20-25 τεμάχια. 

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 89-96).άΑΞΕΟΣΛ ΑΦέΕΛΣΚΕΨΘΧΘΧ  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 89) άάκελοσ απλόσ (δίφυλλοσ) Ο φάκελοσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ από λεπτό χαρτόνι 
(χωρίσ εςωτερικά αυτιά), να διακζτει τυπωμζνθ ετικζτα ςτο εξϊφυλλο, διαςτάςεων Μικοσ x Φψοσ: 25x35cm, χωρίσ 
ράχθ. Να διατίκεται ςε διάφορα χρϊματα.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 90)  άάκελοσ αρχείου με κοφμπωμα Υλαςτικόσ φάκελοσ που να διακζτει κουμπί. Να είναι 
ιδιαίτερα ανκεκτικόσ, ζτςι ϊςτε να προςτατεφει τα περιεχόμενα από υγραςία και νερό. Να είναι ιδανικόσ για φφλλα 
με διαςτάςεισ Α4. Να ζχει διαςτάςεισ Μικοσ x Φψοσ: 25x35cm, χωρίσ ράχθ. Διάφορα χρϊματα. 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 91) άάκελοσ με αυτιά και λάςτιχο (prespan), 25X35mm Ο φάκελοσ πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνοσ από χαρτόνι πρεςπάν για μεγάλθ αντοχι, ςε διάςταςθ 25x35, για τθν αρχειοκζτθςθ Α4 εγγράφων. 
Να διακζτει εςωτερικά αυτιά για τθν καλφτερθ ςυγκράτθςθ των εγγράφων και το λάςτιχο να το κρατά κλειςτό για 
μεγάλθ αςφάλεια ςτισ ςθμειϊςεισ.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 92) άάκελοσ με αυτιά και λάςτιχο πλαςτικοποιθμζνοσ (δίφυλλοσ) Ο φάκελοσ πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνοσ από πλαςτικοποιθμζνο χαρτόνι με αυτιά και λάςτιχο, διαςτάςεων Μικοσ x Φψοσ: 25x35cm, χωρίσ 
ράχθ. Να διατίκεται ςε διάφορα χρϊματα.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 93) Ψάκελοσ με κορδόνια και αυτιά 25x35x8  πάνινθ ράχθ (πανόδετο) Ο φάκελοσ πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνοσ από ςκλθρό χαρτόνι για μεγαλφτερθ αντοχι, ντυμζνοσ με μπλζ χαρτί και να διακζτει λευκά 
κορδόνια και ςτισ τρείσ πλευρζσ για το κλείςιμο του. Να διακζτει εςωτερικά πτερφγια για τθ ςυγκράτθςθ των 
χαρτιϊν και καφζ ράχθ από λινάτςα. Να είναι ιδανικό για φφλλα και ντοςιζ με διαςτάςεισ A4. Να ζχει διαςτάςεισ 
Μικοσ x Φψοσ x άχθ: 25x35x8  cm .  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 94) άάκελοσ με κορδόνια χωρίσ αυτιά 25x35x8cm , πάνινθ ράχθ (πανόδετο) Ο φάκελοσ πρζπει να 
είναι καταςκευαςμζνοσ από ςκλθρό χαρτόνι για μεγαλφτερθ αντοχι, ντυμζνοσ με μπλε χαρτί και να διακζτει λευκά 
κορδόνια και ςτισ τρείσ πλευρζσ για το κλείςιμο του. Να διακζτει καφζ ράχθ από λινάτςα. Να είναι ιδανικό για φφλλα 
και ντοςιζ με διαςτάςεισ A4. Να ζχει διαςτάςεισ Μικοσ x Φψοσ x άχθ: 25x35x8 cm ι 30x40x8 cm. 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 95) άάκελοσ τφπου box Ο φάκελοσ τφπου box να είναι χριςιμοσ ωσ κικθ για τθν ςωςτι 
τοποκζτθςθ περιοδικϊν και φακζλων πάνω ςτο γραφείο ι ςτο ράφι. Να είναι από πολφ χονδρό χαρτόνι μεγάλθσ 
αντοχισ . Να διακζτει οπι ςτθ ράχθ και να είναι κατάλλθλοσ για περιοδικά και χαρτιά μεγζκουσ Α4. Να ζχει 
διαςτάςεισ28x34 cm και πλάτοσ ράχθσ 8cm.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 96) άάκελοσ χάρτινοσ με αυτιά απλόσ. Ο φάκελοσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ από λεπτό 
χαρτόνι με εςωτερικά αυτιά για καλφτερθ ςυγκράτθςθ των φφλλων, να διακζτει τυπωμζνθ ετικζτα ςτο εξϊφυλλο, 
διαςτάςεων Μικοσ x Φψοσ: 25x35cm, χωρίσ ράχθ. Να διατίκεται ςε διάφορα χρϊματα. 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 101,102).έΑΦΨΣΞΣΥΨΕΧ ΠΕΨΑΟΛΞΣΛ Ο χαρτοκόπτθσ να είναι ιδανικόσ για εφκολο άνοιγμα φακζλων 
και να μθν ςκίηει το περιεχόμενο ζγγραφο ςτθν προςπάκεια ανοίγματοσ. Να είναι καταςκευαςμζνοσ από μεταλλικό 
ανοξείδωτο υλικό.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 6,7,97).έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΧΕ ΞΩΒΣ Ι ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ 

  Κφβοσ ςθμειϊςεων Ο κφβοσ ςθμειϊςεων να είναι λευκά φφλλα ςθμειϊςεων, διαςτάςεων 90 x 90 mm, ςε 
ςυςκευαςία των 500 φφλλων.  

 Αυτοκόλλθτα χαρτάκια ςθμειϊςεων Τα αυτοκόλλθτα χαρτάκια ςθμειϊςεων να είναι κίτρινα ι ςε διάφορα 
χρϊματα διαςτάςεων 50x50mm Συςκευαςία 300 φφλλων ι.  75Ω75mm  Συςκευαςία 400φφλλων.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 100,101).Τα ψαλίδια πρζπει να διακζτουν πλαςτικι εργονομικι λαβι και λεπίδα από ανοξείδωτο 
ατςάλι. Οι λεπίδεσ να ζχουν μικοσ 13 και 25 cm. 

2.2.4. ΥΡΘΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 2 Ρο 12,13 ). ΡΫΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ Το πρωτόκολλο αλλθλογραφίασ να διακζτει 16 ςτιλεσ (8 
ανά ςελίδα,) ςτισ οποίεσ να αναγράφονται ο αφξων αρικμόσ, θ θμερομθνία παραλαβισ του εγγράφου, ο αρικμόσ 
ειςερχομζνου εγγράφου, ο τόποσ που εκδόκθκε, Αρχι που το ζχει εκδϊςει, περίλθψθ ειςερχομζνου εγγράφου, 
Διεφκυνςθ ςτθν οποία δόκθκε, Αρχι ςτθν οποία απευκφνεται, περίλθψθ εξερχομζνου εγγράφου, χρονολογία, 
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θμερομθνία διεκπεραίωςθσ, αρικμόσ διεκπεραίωςθσ, ςχετικοί αρικμοί, φάκελοσ αρχείου και παρατθριςεισ. Να 
καλφπτεται με χοντρό, ςκλθρό εξϊφυλλο καταςκευαςμζνο από ςυμπιεςμζνο χαρτόνι.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 2 Ρο 6,8, 10,11,12,13 ).  Τα βιβλία  πρζπει να ζχει ανκεκτικό χοντρό ςκλθρό εξϊφυλλο.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 3 Ρο 1,2) άίΨΣΑΡΨΛΓΦΑάΛΞΣ έΑΦΨΛ 80 γρ. ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ Α4 & Α3 

ΨΕέΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΕΧ 

Τα ςτοιχεία του παραπάνω χαρτιοφ πρζπει να είναι: 

 Είδοσ: Ψωτοαντιγραφικό χαρτί κατάλλθλο για ψθφιακοφσ εκτυπωτζσ, για εκτυπωτζσ laser και fax. 

 Υοςότθτα: 2.500 πακζτα των 500 φφλλων Α4 

                                  25 πακζτα των 500 φφλλων  Α3 

 Βάροσ: 80 γρ. ανά Μ2 

 Υάχοσ – Υυκνότθτα: 100 μΜ  +/- 4% 

 Επιφάνεια: Ματ επεξεργαςμζνθ, χωρίσ κθλίδεσ, ςτίγματα ι ραβδϊςεισ 

 Χφςταςθ: Από 100% χθμικά κατεργαςμζνο χαρτοπολτό 

 έρϊμα: Λευκό 

 Οευκότθτα: Άνω του 90% 

 Αδιαφάνεια:  Άνω του 90% 

 Ωγραςία:  Επικυμθτι 4-5% 

 Ξοπι: Εντελϊσ λεία, άριςτθ από πλευράσ ποιότθτασ ακμϊν. Νερά χάρτου παράλλθλα προσ τθν μεγαλφτερθ 

διάςταςθ 

 Επιφάνεια πλευρϊν: Ρρζπει να είναι τζλεια χωρίσ υπολείμματα κοπισ (ξεφτίςματα) 

 Χυςκευαςία: Σε δεςμίδεσ των 500 φφλλων θ κακεμία, περιτυλιγμζνεσ με αδιάβροχο χαρτί για τθν προφφλαξθ 

από τθν υγραςία του περιβάλλοντοσ. 

 Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να κατακζςουν δείγματα από το προςφερόμενο χαρτί. Θ ποςότθτα του δείγματοσ 

πρζπει να είναι αρκετι (1 ΔΕΣΜΙΔΑ) προκειμζνου να δοκιμαςκεί ςτα φωτοαντιγραφικά μθχανιματα τθσ 

Επιτροπισ. Το αποτζλεςμα τθσ δοκιμισ κα λθφκεί ςοβαρά υπόψθ για τθν επιλογι του καταλλθλότερου. 

 

3.Χυςκευαςία   

3.1.Θ γραφικι φλθ κα τοποκετθκεί ανά είδοσ ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ (προςυςκευαςίεσ), οι οποίεσ κα πρζπει να 
είναι καινοφριεσ, κλειςτζσ και ςφραγιςμζνεσ. Δεν κα πρζπει να είναι ςκιςμζνεσ και να παρουςιάηουν ίχνθ 
παραβίαςθσ.  

3.2. Οι προςυςκευαςίεσ κα παραδίδονται ςε χαρτοκιβϊτια (δευτερογενισ ςυςκευαςία) κατάλλθλου βάρουσ και 
αντοχισ για παλετοποίθςθ.  

4. Επιςθμάνςεισ  

4.1. Ενδείξεισ πάνω ςτθν προςυςκευαςία Επί τθσ προςυςκευαςίασ κα πρζπει, κατ’ ελάχιςτον, να αναγράφονται οι 

ακόλουκεσ πλθροφορίεσ με ευανάγνωςτουσ, εμφανείσ και ανεξίτθλουσ χαρακτιρεσ:  Το είδοσ γραφικισ φλθσ που 

περιζχει.  Το όνομα ι θ εταιρικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του υπεφκυνου προςϊπου. 

 4.2. Ενδείξεισ πάνω ςτθ δευτερογενι ςυςκευαςία Στθν εξωτερικι επιφάνεια τθσ δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ κα 

πρζπει να υπάρχει επιςιμανςθ με τα παρακάτω τουλάχιςτον ςτοιχεία:  Θ επωνυμία του αναδόχου.  Θ περιγραφι 

του είδουσ.  Ο αρικμόσ των ςυςκευαςιϊν που περιζχονται.  

5. Διενεργοφμενοι Ζλεγχοι Θ Επιτροπι Ραραλαβισ ςε τυχαία και αντιπροςωπευτικά δείγματα ςε ποςοςτό 5% (ςτθν 
πλθςιζςτερθ ακζραια μονάδα και όχι λιγότερο από δφο) τθσ παραδοκείςασ ποςότθτασ ελζγχει μακροςκοπικά τισ 
απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 2.1.3 και 2.2 και τισ απαιτιςεισ ςυςκευαςίασ και επιςιμανςθσ, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 3 και 4. Επίςθσ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ, ςτα μιςά από τα δείγματα του ωσ άνω μακροςκοπικοφ 
ελζγχου, προβαίνει ςε πρακτικι δοκιμαςία των προσ παραλαβι υλικϊν για τον ζλεγχο των λειτουργικϊν 
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χαρακτθριςτικϊν όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2. Τα δείγματα που λαμβάνονται για τθν πρακτικι 
δοκιμαςία βαρφνουν τον προμθκευτι ο οποίοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ αντικατάςταςθ αυτϊν ϊςτε ςε κάκε 
περίπτωςθ να παραδίδεται θ αρχικϊσ ςυμφωνθκείςα ποςότθτα. Θ Υπθρεςία διατθρεί ανά πάςα ςτιγμι το δικαίωμα 
να προβεί ςε εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ των παραδοκζντων προϊόντων μετά από νζα δειγματολθψία. Το είδοσ των 
εργαςτθριακϊν ελζγχων και θ ποςότθτα του δείγματοσ κα κακορίηονται μετά από επικοινωνία με το Γενικό Ωθμείο 
του Κράτουσ (ΓΩΚ).  

6. Ωποχρεϊςεισ Υρομθκευτϊν Κάκε υποψιφιοσ προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλει τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά μαηί με τισ τεχνικζσ προςφορζσ:  

6.1. Ωπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία αναγράφεται ότι ζλαβε γνϊςθ και ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ 
προδιαγραφισ ςτο ςφνολό τουσ χωρίσ καμία μεταβολι.  

6.2. Ωπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι το υπό προμικεια είδοσ  ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ του 
Κανονιςμοφ ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. Θ Υπθρεςία μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ διατθρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κρικεί αναγκαίο, να 
ηθτιςει να προςκομιςτοφν δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ ι να διενεργθκοφν εργαςτθριακζσ δοκιμζσ.  

7. Σχετικι Νομοκεςία 7.1. Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβοφλιου τθσ 
18θσ Δεκεμβρίου 2006 για τθν καταχϊριςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθν αδειοδότθςθ και τουσ περιοριςμοφσ των χθμικϊν 
προϊόντων (REACH). 7.2. Οδθγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 3θσ Δεκεμβρίου 
2001 για τθ γενικι αςφάλεια των προϊόντων. 7.3. Υ.Α. Α2−718/2014 (ΨΕΚ 2090/Β/31.7.2014 

 

Διάρκεια ςφμβαςθσ-έρόνοι παράδοςθσ  

 

Από τθν υπογραφι τθσ ζωσ 31/12/2018. Θ Χχολικι Επιτροπι δεν είναι υποχρεωμζνθ  να απορροφιςει τυχόν 
υπόλοιπο  ποςοτιτων των υπό προμικεια ειδϊν που κα υπάρξει με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Θ  παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά εντόσ πζντε εργάςιμων θμερϊν μετά από ςχετικό αίτθμα του δ/ντι κάκε 
ςχολείου. 

 

  Ψόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ  

ΥΛΡΑΞΑΧ 4 

ΧέΣΟΛΞΕΧ ΠΣΡΑΔΕΧ Δ/ΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΔΘΠΣΩ έΑΡΛίΡ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ 

1 ΓΩΠΡΑΧΛΣ έΑΡΛίΡ ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ 1 

2 ΓΩΠΡΑΧΛΣ έΑΡΛίΡ ΞΣΦΑΘ 1 

3 ΓΩΠΡΑΧΛΣ έΑΡΛίΡ ΑΥΨΕΦίΡ 2 ΞΣΩΠΥΕΧ 

4 ΓΩΠΡΑΧΛΣ έΑΡΛίΡ ΑΥΨΕΦίΡ 2 ΞΣΩΠΥΕΧ 

5 ΓΩΠΡΑΧΛΣ έΑΡΛίΡ ΓΕΦΑΧΛΠΣΩ  ΥΑΦΔΑΟΘ, ΡΕΑ 
έίΦΑ 6 ΓΩΠΡΑΧΛΣ έΑΡΛίΡ ΕΠΠ. ΠΣΩΡΨΑΞΘ 1, ΑΠΥΕΦΛΑ 

7 ΓΩΠΡΑΧΛΣ έΑΡΛίΡ ΠΕΓ. ΑΟΕΑΡΔΦΣΩ 18 
ΞΣΩΠΥΕΟΘ 1 ΓΩΠΡΑΧΛΣ ΕΟΕΩΚ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ έΦΩΧΣΥΘΓΘ έΑΡΛΑ 

2 ΓΩΠΡΑΧΛΣ ΕΟΕΩΚ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ ΑΦΥΑΞΣΩΟΑΞΘΔίΡ 14  

ΓΩΠΡΑΧΛΣ ΞΣΩΡΣΩΥΛΔΛΑΡίΡ ΞΣΩΡΣΩΥΛΔΛΑΡΑ 

ΓΩΠΡΑΧΛΣ Ρ ΞΩΔίΡΛΑΧ ΔΑΦΑΨΧΣ Ρ.ΞΩΔίΡΛΑΧ 

ΓΩΠΡΑΧΛΣ ΧΣΩΔΑΧ ΧΣΩΔΑ ΕΚ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ4 

ΕΧΥΕΦΛΡΣ ΓΩΠΡΑΧΛΣ έΑΡΛίΡ ΕΠΠ. ΠΣΩΡΨΑΞΘ 1, ΑΠΥΕΦΛΑ 

ΕΛΔΛΞΣ ΓΩΠΡΑΧΛΣ έΑΡΛίΡ ΑΓ. ΕΟΕΩΚΕΦΛΣΩ 1  ΠΣΩΦΡΛΕΧ 

ΠΣΩΧΛΞΣ ΧέΣΟΕΛΣ ΚΕΦΛΧΣΩ άΦΣΩΔΛΑ έΑΟΕΥΑΧ- ΧΕΛΠΕΡΘ 

1 ΓΕΡΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ έΑΡΛίΡ ΓΕΦΑΧΛΠΣΩ  ΥΑΦΔΑΟΘ, ΡΕΑ 
έίΦΑ 2 ΓΕΡΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ έΑΡΛίΡ ΞΣΦΑΘ 5 

3 ΓΕΡΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ έΑΡΛίΡ ΑΥΨΕΦίΡ 2, έΑΡΛΑ 

4 ΓΕΡΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ έΑΡΛίΡ ΕΠΠ. ΠΣΩΡΨΑΞΘ 1 

ΓΕΡΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ ΑΞΦίΨΘΦΛΣΩ ΥΦΣάΘΨΘΧ ΘΟΛΑΧ 

ΓΕΡΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ ΕΟΕΩΚ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ Λ. ΠΑΦΞΑΞΘ10 ΞΑΟΩΞΑΧ 
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ΓΕΡΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ Ρ ΞΩΔίΡΛΑΧ ΔΑΦΑΨΧΣ 

ΕΧΥΕΦΛΡΣ ΟΩΞΕΛΣ έΑΡΛίΡ ΕΠΠ. ΠΣΩΡΨΑΞΘ 1 

ΓΕΡΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ ΧΣΩΔΑΧ 25ΘΧ ΠΑΦΨΛΣΩ ΧΣΩΔΑ 

1 ΕΥΑΟ έΑΡΛίΡ ΞΣΦΑΘ 1 

2 ΕΥΑΟ έΑΡΛίΡ ΠΩΟίΡΣΓΛΑΡΡΘ 94 

ΕΥΑΟ ΑΞΦίΨΘΦΛΣΩ ΥΦΣάΘΨΘΧ ΘΟΛΑΧ 

ΕΥΑΟ  ΕΟΕΩΚ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ ΠΣΩΦΡΛΕΧ  έΑΡΛίΡ 

ΕΧΥΕΦΛΡΣ ΕΥΑΟ έΑΡΛίΡ ΠΩΟίΡΣΓΛΑΡΡΘ 94 

ΕΞ έΑΡΛίΡ ΩήΘΟΑΡΨίΡ 27 

Ε.Ε.Ε.Ε.Ξ. έΑΡΛίΡ ΥΦΣάΘΨΘΧ ΘΟΛΑΧ 

 

 

Υαραδοτζα-Διαδικαςία Υαραλαβισ/Υαρακολοφκθςθσ  

Λςχφουν οι όροι που αναφζρονται ςτο 6 ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

6.1  έρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά που αναφζρονται ςτουσ πίνακεσ (1,2,3) του παραρτιματοσ V 
τμθματικά (μετά από ςχετικό αίτθμα των διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων) ςτισ Διευκφνςεισ των ςχολείων που 
αναγράφονται ςτον πίνακα 4 παράρτθμα V εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία αιτιματοσ του εκάςτοτε 
Διευκυντι. 

 Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι 
ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των 
υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε 
(5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν 
υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία 
προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Υαραλαβι υλικϊν - έρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω 
νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ 
μακροςκοπικό ζλεγχο και  πρακτικι δοκιμαςία  . 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικό- 
παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 
4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που 
πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε 
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του 
άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 
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Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των  εξετάςεων που  διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι 
δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, 
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ 
αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ 
κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτουσ  
κακοριηόμενουσ χρόνουσ: που αναφζρονται ςτο άρκρο 6.1.1. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με 
κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του 
υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται 
οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν 
πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ 
προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του 
ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν 
από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ 
του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον 
ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Υαρατάςεισ: θ ςφμβαςθ δεν δφναται να παρατακεί.  

 

Ψροποποίθςθ Χφμβαςθσ: δεν δφναται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
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ΠΕΦΣΧ Β- ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

έρθματοδότθςθ : θ παροφςα ςφμβαςθ κα εκτελεςτεί από τα ζςοδα τθσ ςχολικισ επιτροπισ. 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ άΥΑ  :  24.630,50 

Εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ άΥΑ :  

TMHMA 1: 11.668,50 

TMHMA 2: 4.962,00 

TMHMA 3: 8.000,00 

Ανάλυςθ και Ψεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Χυνολικι και ανά τμιμα/μονάδα … 

 

 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ 

ΨΠΘΠΑ 1 

Α/Α  ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΑΧ ΧΕ 
ΕΩΦί  έίΦΛΧ 
ά.Υ.Α  ΧΩΡΣΟΣ 

1 

ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ 
έΦίΠΑΨΣΧ ΞΣΞΞΛΡΣ 

ΨΕΠΑέΛΣ 

100 1,00 

100,00 

2 

ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ 
έΦίΠΑΨΣΧ ΠΑΩΦΣΩ 

ΨΕΠΑέΛΣ 

300 1,00 

300,00 

3 

ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ 
έΦίΠΑΨΣΧ ΠΥΟΕ 

ΨΕΠΑέΛΣ 

100 1,00 

100,00 

4 

ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ 
έΦίΠΑΨΣΧ ΥΦΑΧΛΡΣΩ 

ΨΕΠΑέΛΣ 

100 1,00 

100,00 

5 ΑΥΣΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΨΩΥΣΩ ΨΑΡΑΟΛΑ ΨΕΠΑέΛΣ 20 0,50 10,00 

6 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΞΛΨΦΛΡΑ 50 έ 
50 MM ΠΥΟΣΞ 300 άΩΟΟίΡ ΨΕΠΑέΛΣ 200 1,00 200,00 

7 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΞΛΨΦΛΡΑ 75 έ 
75MM ΠΥΟΣΞ 400 άΩΟΟίΡ  ΨΕΠΑέΛΣ 120 1,50 180,00 

8 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 104 έ 146MM  ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ 40 
άΩΟΟίΡ (1 ΕΨΛΞΕΨΨΑ/άΩΟΟΣ) ΥΑΞΕΨΣ 15 1,70 25,50 

9 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 30 έ 100MM ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ ΨίΡ 
40 άΩΟΟίΡ (5 ΕΨΛΞΕΨΕΧ/άΩΟΟΣ) ΥΑΞΕΨΣ 15 1,70 25,50 

10 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 50 έ 100MM  ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ 120 
άΩΟΟίΡ (3ΕΨΛΞΕΨΨΕΧ/άΩΟΟΣ) ΥΑΞΕΨΣ 20 2,00 40,00 

11 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 70 X 100MM ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ 80 
άΩΟΟίΡ (2ΕΨΛΞΕΨΨΕΧ/ άΩΟΟΣ) ΥΑΞΕΨΣ 15 2,00 30,00 

12 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΧΕΟΛΔΕΧ Α4 210MM X 297MM ΨίΡ 100 
ΨΕΠΑέΛίΡ ΥΑΞΕΨΣ 10 13,00 130,00 
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13 
ΒΑΧΕΛΧ (ΚΘΞΘ) ΓΛΑ ΞΩΒΣΩΧ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΘ  ΓΛΑ 
έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ 90έ90 MM ΨΕΠΑέΛΣ 10 0,50 5,00 

14 
ΒΑΧΕΛΧ ΧΕΟΣΨΕΝΥ ΠΕΓΑΟΕΧ ΠΕ ΑΡΨΛΣΟΛΧΚΘΨΛΞΘ 
ΕΥΛΨΦΑΥΕΗΛΑ ΒΑΧΘ ΓΛΑ ΨΑΛΡΛΑ 33Π ΨΕΠΑέΛΣ 15 1,00 15,00 

15 
ΓΣΠΣΟΑΧΨΛέΑ ΓΦΑάΕΛΣΩ - ΧέΕΔΛΑΧΨΘΦΛΣΩ ΟΕΩΞΘ 
ΨΣΩΟΑέΛΧΨΣΡ 3,5έ1,5 CM ΨΕΠΑέΛΣ 150 0,20 30,00 

16 
ΓΣΠΣΟΑΧΨΛέΑ ΔΛέΦίΠΘ (ΠΥΟΕ-ΞΣΞΞΛΡΘ) ΠΘΞΣΩΧ 4 
ΕΞ. ΨΕΠΑέΛΣ 100 0,20 20,00 

17 ΔΛΑΞΣΦΕΩΨΘΧ ΠΕΓΑΟΣΧ 25 άΩΟΟίΡ ΨΕΠΑέΛΣ 25 4,00 100,00 

18 ΔΛΑΞΣΦΕΩΨΘΧ ΠΕΧΑΛΣΧ 10 άΩΟΟίΡ ΨΕΠΑέΛΣ 20 2,50 50,00 

19 ΔΛΑΟΩΨΛΞΣ ΓΛΑ ΔΛΣΦΚίΨΛΞΣ έίΦΘΨΛΞΣΨΘΨΑΧ 20 ML  ΨΕΠΑέΛΣ 50 0,40 20,00 

20 
ΔΛΑάΑΡΕΛΑ ΥΟΑΧΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘΧ έΑΦΨΛΣΩ Α4 ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ 
ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ(125 MIC-250 MIC) ΨΕΠΑέΛΣ 20 5,00 100,00 

21 

ΔΛΑάΑΡΕΛΧ ΚΘΞΕΧ Α4  ΥΟΑΧΨΛΞΕΧ ΔΛΑάΑΡΕΛΧ ΨΩΥΣΩ Υ 
ΓΛΑ άΑΞΕΟΣΩΧ ΞΟΑΧΕΦ ΠΕ ΑΡΣΛΓΠΑ ΧΨΘΡ ΠΛΑ ΠΛΞΦΘ 
ΥΟΕΩΦΑ ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ. ΥΑΞΕΨΣ 100 1,50 150,00 

22 
ΔΛΑέίΦΛΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΑ Α4 5 έΦίΠΑΨίΡ 
(ΨΕΠΑέΛΣ ΨίΡ 5) ΨΕΠΑέΛΣ 200 0,50 100,00 

23 
ΔΛΑέίΦΛΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΑ Α4 ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΑ (1-
20) ΨΕΠΑέΛΣ 200 0,50 100,00 

24 
ΔΛΣΦΚίΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ ΟΕΩΞΣΩ έΦίΠΑΨΣΧ, ΠΕ ΠΘΞΣΧ 
6M ΞΑΛ ΠΕ ΥΟΑΨΣΧ 4,2MM  ΨΕΠΑέΛΣ 100 2,00 200,00 

25 
ΔΛΣΦΚίΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ ΟΕΩΞΣΩ έΦίΠΑΨΣΧ, ΠΕ ΠΘΞΣΧ 
8,5M ΞΑΛ ΠΕ ΥΟΑΨΣΧ 8,4MM  ΨΕΠΑέΛΣ 50 3,00 150,00 

26 ΔΛΣΦΚίΨΛΞΣ ΩΓΦΣ  20 ML ΓΛΑ έΑΦΨΛ. ΨΕΠΑέΛΣ 150 0,50 75,00 

27 
ΕΞΨΩΥίΠΕΡΣΛ άΑΞΕΟΟΣΛ Α4 ΟΕΩΞΣΛ ΓΛΑ ΧέΣΟΛΞΕΧ 
ΕΕΨΑΧΕΛΧ ΨΕΠΑέΛΣ 1000 0,09 90,00 

28 
ΕΞΨΩΥίΧΘ ΨΛΨΟίΡ ΧΕ ΞΣΟΟΕΧ ΔΛΑΓίΡΛΧΠΣΩ (ΔΕΧΠΛΔΑ 
400 άΩΟΟίΡ) ΔΕΧΠΛΔΑ 50 8,50 425,00 

29 ΕίάΩΟΟΑ Α4 ΚΕΦΠΛΞΘΧ ΧΩΓΞΣΟΟΘΧΘΧ 12MM ΨΕΠΑέΛΣ 20 0,50 10,00 

30 ΘΠΕΦΣΟΣΓΛΑ ΓΦΑάΕΛίΡ (ΘΠΕΦΣΔΕΛΞΨΕΧ) ΕΨΣΩΧ 2018 ΨΕΠΑέΛΣ 5 0,70 3,50 

31 ΚΘΞΘ ΕΓΓΦΑάίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΘ  ΓΛΑ Α4 (ΧΞΑάΑΞΛ) ΨΕΠΑέΛΣ 10 1,30 13,00 

32 
ΞΑΦάΑΞΛΑ ΓΛΑ ΥΛΡΑΞΑ ΑΡΑΞΣΛΡίΧΕίΡ ΠΕ ΥΟΑΧΨΛΞΣ 
ΞΕάΑΟΛ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 50  ΨΕΠΑέΛΣ 50 0,90 45,00 
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33 

ΞΛΠίΟΛΕΧ ΥΟΑΧΨΛΞΕΧ ΟΕΩΞΕΧ  ΧΕ ΞΣΩΨΛ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ, 
ΑΥΣ ΧΩΡΚΕΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ ΥΣΩ ΔΕΡ ΒΓΑΗΣΩΡ ΧΞΣΡΘ ΞΑΨΑ 
ΨΘ έΦΘΧΘ ΨΣΩΧ ΨΕΠΑέΛΣ 10 2,00 20,00 

34 

ΞΛΠίΟΛΕΧ ΥΟΑΧΨΛΞΕΧ έΦίΠΑΨΛΧΨΕΧ ΧΕ ΞΣΩΨΛ 100 
ΨΕΠΑέΛίΡ ΑΥΣ ΧΩΡΚΕΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ ΥΣΩ ΔΕΡ ΒΓΑΗΣΩΡ 
ΧΞΣΡΘ ΞΑΨΑ ΨΘ έΦΘΧΘ ΨΣΩΧ ΨΕΠΑέΛΣ 10 2,50 25,00 

35 ΞΟΑΧΕΦ 4/32 ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΧΕ ΔΛΑάΣΦΑ έΦίΠΑΨΑ ΨΕΠΑέΛΣ 80 1,20 96,00 

36 ΞΟΑΧΕΦ 8/32 ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΧΕ ΔΛΑάΣΦΑ έΦίΠΑΨΑ ΨΕΠΑέΛΣ 80 1,20 96,00 

37 
ΞΟΑΧΕΦ ΕΛΔΛΞΑ ΓΛΑ ΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘ ΑΨΣΠΛΞίΡ ΔΕΟΨΛίΡ 
A5 ΨΕΠΑέΛΣ 120 2,00 240,00 

38 ΞΟΛΠΑΞΣΠΕΨΦΣ ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΠΙΞΣΩΧ  40CM ΨΕΠΑέΛΣ 30 0,30 9,00 

39 ΞΣΟΑ STIC 8 GR ΨΕΠΑέΛΣ 200 0,80 160,00 

40 ΞΣΟΑ ΦΕΩΧΨΘ ΧΕ ΧίΟΘΡΑΦΛΣ 30GR ΨΕΠΑέΛΣ 150 1,20 180,00 

41 ΞΣΟΑ ΧΨΛΓΠΘΧ 2GR ΨΕΠΑέΛΣ 100 1,20 120,00 

42 
ΞΣΟΟΕΧ ΑΡΑάΣΦΑΧ  60 GR ΓΦΑΠΠΣΓΦΑάΘΠΕΡΕΧ 
(ΔΛΑΓίΡΛΧΠΣΩ)ΥΑΞ. 400 ά ΥΑΞΕΨΣ 250 4,00 1000,00 

43 
ΞΣΟΟΘΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ(ΧΕΟΣΨΕΝΥ ) ΔΛΑάΑΡΘΧ  
ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ ΥΟΑΨΣΧ 15MMX ΠΘΞΣΧ 33 MM ΨΕΠΑέΛΣ 100 0,40 40,00 

44 
ΞΣΟΟΘΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ(ΧΕΟΣΨΕΝΥ )ΓΑΟΑΞΨίΔΘΧ 
ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ ΥΟΑΨΣΧ 19MM X ΠΘΞΣΧ 33MM ΨΕΠΑέΛΣ 100 0,50 50,00 

45 
ΞΣΥΛΔΛΑ ΠΘΞΣΩΧ 13-18CM ΞΑΛ ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ ΟΑΠΑ 
ΠΘΞΣΩΧ ΥΕΦΛΥΣΩ 9CM. ΨΕΠΑέΛΣ 20 0,50 10,00 

46 
ΞΣΩΨΛΑ ΑΦέΕΛΣΩ ΑΥΣ ΑΡΚΕΞΨΛΞΣ έΑΦΨΣΡΛ ΠΕ 
ΟΑΧΨΛέΣ ΞΑΛ ΦΑέΘ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 25X35X10CM    ΨΕΠΑέΛΣ 50 2,50 125,00 

47 
ΞΣΩΨΛΑ ΑΦέΕΛΣΩ ΑΥΣ ΑΡΚΕΞΨΛΞΣ έΑΦΨΣΡΛ ΠΕ 
ΟΑΧΨΛέΣ ΞΑΛ ΦΑέΘ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 25X35X5CM  ΨΕΠΑέΛΣ 50 1,00 50,00 

48 ΟΕΥΨΑ ΟΑΧΨΛέΑ ΥΦΣΧΔΕΧΘΧ ΧΩΧΞΕΩΑΧΜΑ 1 ΞΛΟΣΪ ΨΕΠΑέΛΣ 3 7,50 22,50 

49 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΛ ΔΛΑΓΦΑΠΠΛΧΘΧ ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 3-6 MM   
ΧΕ ΔΛΑάΣΦΑ έΦίΠΑΨΑ  ΨΕΠΑέΛΣ 400 0,80 320,00 

50 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΤΠΕΡΣ 
έΦίΠΑΨΣΧ ΠΑΪΦΣ   ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   ΨΕΠΑέΛΣ 1500 1,45 2175,00 

51 

ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ 
ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΞΣΞΞΛΡΣ   
ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   ΨΕΠΑέΛΣ 100 1,30 130,00 

52 

ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ 
ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΠΑΩΦΣ   ΥΑέΣΧ 
ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   ΨΕΠΑέΛΣ 750 1,30 975,00 
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53 

ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ 
ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΠΥΟΕ   ΥΑέΣΧ 
ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   ΨΕΠΑέΛΣ 100 1,30 130,00 

54 

ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ 
ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΥΦΑΧΛΡΣΩ  
ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   ΨΕΠΑέΛΣ 100 1,30 130,00 

55 ΠΕΟΑΡΛ ΞΩΑΡΣ ΓΛΑ ΨΑΠΥΣΡ 32GR ΨΕΠΑέΛΣ 20 0,50 10,00 

56 
ΠΕΟΑΡΛ ΠΑΩΦΣ 200 ML ΓΛΑ ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΣΠΕΡΣ 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣ  ΨΕΠΑέΛΣ 5 9,00 45,00 

57 
ΠΕΟΑΡΛ ΠΑΩΦΣ 300 ML ΓΛΑ ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΣΠΕΡΣ 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣ  ΨΕΠΑέΛΣ 5 11,00 55,00 

58 
ΠΕΟΑΡΛ ΠΑΩΦΣ 500 ML ΓΛΑ ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΣΠΕΡΣ 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣ  ΨΕΠΑέΛΣ 5 16,00 80,00 

59 ΠΘέΑΡΛΞΣ ΠΣΟΩΒΛ ΠΕ ΠΩΨΘ ΥΑέΣΩΧ  0,5MM ΨΕΠΑέΛΣ 25 0,80 20,00 

60 ΠΘέΑΡΛΞΣ ΠΣΟΩΒΛ ΠΕ ΠΩΨΘ ΥΑέΣΩΧ  0,7MM ΨΕΠΑέΛΣ 25 0,80 20,00 

61 ΠΣΟΩΒΛΑ ΑΥΟΘΧ ΓΦΑάΘΧ Θ ΑΡΨΛΧΨΣΛέΣ ΘΒ ΨΕΠΑέΛΣ 200 0,15 30,00 

62 
ΠΩΨΕΧ ΓΛΑ ΠΘέΑΡΛΞΑ ΠΣΟΩΒΛΑ 0,5 MM (ΨΕΠΑέΛΣ 
ΨίΡ 12) ΨΕΠΑέΛΣ 10 0,60 6,00 

63 
ΠΩΨΕΧ ΓΛΑ ΠΘέΑΡΛΞΑ ΠΣΟΩΒΛΑ 0,7 MM (ΨΕΠΑέΛΣ 
ΨίΡ 12) ΨΕΠΑέΛΣ 10 0,40 4,00 

64 
ΡΨΣΧΛΕ Α4  ΕΩΞΑΠΥΨΑ ΥΟΑΧΨΛΞΑ ΠΕ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ 
ΕΟΑΧΠΑ ΨΕΠΑέΛΣ 300 0,15 45,00 

65 
ΩΧΨΦΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ ΧΕ ΞΣΩΨΑΞΛ ΠΕ 2 ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΑ 
ΟΑΠΑΧ ΨΕΠΑέΛΣ 20 0,20 4,00 

66 ΥΛΡΑΞΑΧ άΕΟΟΣΩ 60 έ 90 ΕΞ. ΨΕΠΑέΛΣ 10 7,00 70,00 

67 
ΧΥΣΓΓΣΧ ΓΛΑ ΥΛΡΑΞΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 
5CMX15CMX4 CM ΥΕΦΛΥΣΩ ΨΕΠΑέΛΣ 500 1,50 750,00 

68 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ 
έΦίΠΑ ΠΑΩΦΣ  ΨΕΠΑέΛΣ 50 0,30 15,00 

69 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ 
έΦίΠΑ ΥΦΑΧΛΡΣ ΨΕΠΑέΛΣ 50 0,30 15,00 

70 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ 
έΦίΠΑΨΑ  ΞΣΞΞΛΡΣ ΨΕΠΑέΛΣ 50 0,30 15,00 

71 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ 
έΦίΠΑΨΑ ΠΥΟΕ ΨΕΠΑέΛΣ 500 0,30 150,00 

72 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,7 MM ΧΕ 
έΦίΠΑΨΑ ΞΣΞΞΛΡΣ ΨΕΠΑέΛΣ 50 0,30 15,00 
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73 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,7 MM ΧΕ 
έΦίΠΑΨΑ ΠΑΩΦΣ ΨΕΠΑέΛΣ 50 0,30 15,00 

74 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,7 MM ΧΕ 
έΦίΠΑΨΑ ΠΥΟΕ ΨΕΠΑέΛΣ 250 0,30 75,00 

75 
ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΡΣ 3 28MM ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 
100 ΨΕΠΑέΛίΡ ΞΣΩΨΛ 50 0,35 17,50 

76 
ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΡΣ 4 33MM ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 
100 ΨΕΠΑέΛίΡ ΞΣΩΨΛ 80 0,40 32,00 

77 
ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΡΣ 5 50MM ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 
100 ΨΕΠΑέΛίΡ ΞΣΩΨΛ 70 0,40 28,00 

78 
ΧΩΦΑάΛΔΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣΩ ΡΣ24-6  ΧΕ 
ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 1.000 ΨΕΠΑέΛίΡ. ΞΣΩΨΛ 80 0,45 36,00 

79 
ΧΩΦΑάΛΔΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣΩ ΡΣ64 ΧΕ ΞΣΩΨΛ 
ΨίΡ 2.000 ΨΕΠΑέΛίΡ. ΞΣΩΨΛ 150 0,10 15,00 

80 
ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ ΠΕΓΑΟΣ (25άΩΟΟίΡ) ΓΛΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΩΧ 
ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΡΣ24-6 ΨΕΠΑέΛΣ 50 3,00 150,00 

81 
ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ ΠΛΞΦΣ (12 άΩΟΟίΡ) ΓΛΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΩΧ 
ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΡΣ64 ΨΕΠΑέΛΣ 50 2,50 125,00 

82 ΧάΦΑΓΛΔΑ ΑΩΨΣΠΑΨΘ AΩΨΣΠΕΟΑΡίΠΕΡΘ  4 ΧΕΛΦίΡ ΨΕΠΑέΛΣ 10 5,00 50,00 

83 ΧάΦΑΓΛΔΑ ΧΨΦΣΓΓΩΟΘ ΩΟΛΡΘ 3 ΞΩΞΟίΡ  ΨΕΠΑέΛΣ 6 10,00 60,00 

84 ΨΑΠΥΣΡ ΠΥΟΕ ΠΕΓΑΟΣ ΡΣ 1 ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ 11X7CM  ΨΕΠΑέΛΣ 10 1,20 12,00 

85 ΨΑΠΥΣΡ ΠΥΟΕ ΠΛΞΦΣ ΡΣ 2 ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ 15,8X9CM  ΨΕΠΑέΛΣ 10 1,10 11,00 

86 
άΑΞΕΟΑ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΠΥΕΗ  Θ ΟΕΩΞΑ 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ   ΓΛΑ ΞΑΦΨΕΟΑ ΠΑΚΘΨΘ 33 X 35  ΨΕΠΑέΛΣ 200 0,07 14,00 

87 
άΑΞΕΟΑ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΠΥΕΗ  Θ ΟΕΩΞΑ 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ 176 έ 250 MM A5 ΨΕΠΑέΛΣ 500 0,04 20,00 

88 
άΑΞΕΟΑ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΠΥΕΗ  Θ ΟΕΩΞΑ 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ 230 έ 320 MM A4 ΨΕΠΑέΛΣ 500 0,05 25,00 

89 
άΑΞΕΟΣΧ ΑΥΟΣΧ (ΔΛάΩΟΟΣΧ)  ΑΡΟ ΛΕΡΤΟ ΩΑΤΟΝΙ 
(ΩΫΙΣ ΕΣΫΤΕΙΚΑ ΑΥΤΙΑ),  25X35MM ΨΕΠΑέΛΣ 50 0,15 7,50 

90 

άΑΞΕΟΣΧ ΑΦέΕΛΣΩ ΠΕ ΞΣΩΠΥίΠΑ ΥΟΑΧΨΛΞΣΧ ΡΑ 
ΕέΕΛ ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ ΠΘΞΣΧ X ΪήΣΧ: 25X35CM, έίΦΛΧ 
ΦΑέΘ .  ΨΕΠΑέΛΣ 100 0,24 24,00 

91 
άΑΞΕΟΣΧ ΠΕ ΑΩΨΛΑ ΞΑΛ ΟΑΧΨΛέΣ (PRESPAN), 25X35MM 
ΑΡΟ ΩΑΤΙ ΣΕ ΔΙΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ ΨΕΠΑέΛΣ 200 0,40 80,00 

92 
άΑΞΕΟΣΧ ΠΕ ΑΩΨΛΑ ΞΑΛ ΟΑΧΨΛέΣ 
ΥΟΑΧΨΛΞΣΥΣΛΘΠΕΡΣΧ (ΔΛάΩΟΟΣΧ)  25X35MM ΨΕΠΑέΛΣ 400 0,60 240,00 
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93 
ΨΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ 25X35X8  ΡΑΝΙΝΘ 
ΑΩΘ (ΡΑΝΟΔΕΤΟ)  ΨΕΠΑέΛΣ 20 3,14 62,80 

94 
ΨΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙΑ ΩΫΙΣ ΑΥΤΙΑ 25X35X8CM , 
ΡΑΝΙΝΘ ΑΩΘ (ΡΑΝΟΔΕΤΟ)  ΨΕΠΑέΛΣ 10 0,96 9,60 

95 
άΑΞΕΟΣΧ ΨΩΥΣΩ BOX ΩΑΤΙΝΟΣ ΝΑ ΕΩΕΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ28X34 CM ΚΑΙ ΡΛΑΤΟΣ ΑΩΘΣ 8CM ΨΕΠΑέΛΣ 10 0,79 7,90 

96 
άΑΞΕΟΣΧ έΑΦΨΛΡΣΧ ΠΕ ΑΩΨΛΑ ΑΥΟΣΧ  ΑΡΟ ΛΕΡΤΟ 
ΩΑΤΟΝΙ ΜΕ ΕΣΫΤΕΙΚΑ ΑΥΤΙΑ ΨΕΠΑέΛΣ 10 0,32 3,20 

97 
έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΟΕΩΞΑ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 9CM X 
9CM ΧΕ ΧέΘΠΑ ΞΩΒΣΩ 500 άΩΟΟίΡ. ΨΕΠΑέΛΣ 100 0,50 50,00 

98 
έΑΦΨΛ ΧέΕΔΛΑΧΘΧ  DUREX MAT 35X50CM/150GR 
ΑΡΨΛΧΨΣΛέΣ SCHOELLER ΨΕΠΑέΛΣ 300 1,00 300,00 

99 
έΑΦΨΛ ΧέΕΔΛΑΧΘΧ DUREX ΓΩΑΟΛΧΨΕΦΣ 50έ70CM 150GR 
ΑΡΨΛΧΨΣΛέΣ SCHOELLER  ΨΕΠΑέΛΣ 100 0,80 80,00 

100 
έΑΦΨΛ A4 έΦίΠΑΨΛΧΨΣ 160 ΓΦ. ΧΕ ΔΕΧΠΛΔΑ ΨίΡ 250 
άΩΟΟίΡ ΔΕΧΠΛΔΑ 15 10,00 150,00 

101 έΑΦΨΣΞΣΥΨΕΧ ΠΕΨΑΟΛΞΣΛ   18MM  ΨΕΠΑέΛΣ 20 1,50 30,00 

102 έΑΦΨΣΞΣΥΨΕΧ ΠΕΨΑΟΛΞΣΛ  9 MM  ΨΕΠΑέΛΣ 15 1,00 15,00 

103 έΑΦΨΣΡΛ CANSON 50 cm X 70 cm 220 ΓΦ. ΨΕΠΑέΛΣ 200 0,40 80,00 

104 έΑΦΨΣΡΛ CANSON A4 220 ΓΦ. ΨΕΠΑέΛΣ 100 0,20 20,00 

105 ήΑΟΛΔΛ ΠΕΓΑΟΣ 25CM ΨΕΠΑέΛΣ 10 1,50 15,00 

106 ήΑΟΛΔΛ ΠΛΞΦΣ 13CM ΨΕΠΑέΛΣ 10 1,30 13,00 

  ΧΩΡΣΟΣ έίΦΛΧ ά.Υ.Α 24% 11.668,50 
  

  Φ.Π.Α 24% 2.800,44 
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24% 14.468,94 
   

  
ΨΠΘΠΑ 2 ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΑ ΒΛΒΟΛΑ 

  

 Α
/Α 

ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΕΛΔΣΩΧ ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΥΣΧΣ
ΨΘΨΑ  

ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΑΧ  
ΧΕ ΕΩΦί 
έίΦΛΧ 
ά.Υ.Α 

ΧΩΡΣΟΣ ΧΕ 
ΕΩΦί 

1 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΡΟΤΥΡ. 
ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ ΤΕΜΑΩΙΟ 140 4,00 560,00 
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2 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 
29Ω 21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

100 4,00 400,00 

3 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΕΡΑΛ ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 
21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

60 4,00 240,00 

4 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΩΟΛΕΙΟΥ  ΡΟΤΥΡ. 
ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

10 4,00 40,00 

5 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΜΕ  ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 
ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

70 4,00 280,00 

6 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΕΤΘΙΟ ΜΘΤΫΟΥ Α4 100Ψ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ/ΕΡΑΛ  ΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 
(ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

5 13,00 65,00 

7 ΒΙΒΛΙΟ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΣΩΟΛΙΚΘΣ ΗΫΘΣ Α4 100Ψ. Λ. 
ΤΕΜΑΩΙΟ 

1 22,00 22,00 

8 
ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΤΫΟΥ ΜΑΘΘΤΫΝ 30Ω40  300Ψ. Λ.ΜΕ ΩΟΝΤΟ 
ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

5 42,00 210,00 

9 ΒΙΒΛΙΟ ΡΟΙΝΫΝ-ΕΡΙΒΟΛΘΣ ΚΥΫΣΕΫΝ  Α4 100Ψ 
ΤΕΜΑΩΙΟ 

2 15,00 30,00 

10 
ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΞΕΫΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ  Α4 100Ψ.ΜΕ ΩΟΝΤΟ 
ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

5 15,00 75,00 

11 
ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΞΕΫΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΘΓΘΤΫΝ 24Ω 34 300Ψ.ΜΕ 
ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

20 30,00 600,00 

12 
ΒΙΒΛΙΟ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ 25Ω35 100ΨΜΕ 
ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ)  

ΤΕΜΑΩΙΟ 

10 22,00 220,00 

13 
ΒΙΒΛΙΟ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ 25Ω35 200Ψ ΜΕ 
ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

15 33,00 495,00 

14 ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΛΫΣΙΜΫΝ 25Ω35 100Ψ  
ΤΕΜΑΩΙΟ 

5 10,00 50,00 

15 

ΘΜΕΘΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΟΥΣΙΫΝ  9 ΫΫΝ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΩΟΛΕΙΟ   
ΑΥΤΟΓΑΨΙΚΟ ΔΙΡΛΟΤΥΡΟ ΜΡΛΟΚ 50 ΨΥΛΛΫΝ 16 CM X 21 
CM 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

30 1,50 45,00 

16 
 ΘΜΕΘΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΟΥΣΙΫΝ ΑΥΤΟΓΑΨΙΚΟ ΔΙΡΛΟΤΥΡΟ 
ΜΡΛΟΚ  50 ΨΥΛΛΫΝ 16 CM X 21 CM 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

800 1,50 1200,00 

17 ΜΡΛΟΚ ΑΙΤΘΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΑΡΟΥΣΙΫΝ 50 ΨΥΛΛΫΝ 
ΤΕΜΑΩΙΟ 

200 1,40 280,00 

18 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΫΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ΛΥΚΕΙΟΥ 10 CM X13 CM ΤΕΜΑΩΙΟ 150 1,00 150,00 

ΧΩΡΣΟΣ ΨΠΘΠΑΨΣΧ 2 ΧΕ ΕΩΦί έίΦΛΧ ά.Υ.Α 
  4962,00 

 ΦΠΑ 24 % 
  1.190,88 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24 % 
  6.152,88 

 

 

ΨΠΘΠΑ 3 

Α/Α έΑΦΨΛ άίΨίΨΩΥΛΞΣΩ Α4, Α3 
ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΑΧ  
ΧΕ ΕΩΦί 
έίΦΛΧ 
ά.Υ.Α 

ΧΩΡΣΟΣ ΧΕ 
ΕΩΦί 

1 
ΩΑΤΙ λευκό φωτοαντιγραφικό Α4 80 gr/m2 
πακζτο 500 φφλλων ΡΑΚΕΤΟ 2.500 3,00 7.500,00 

2 
ΩΑΤΙ λευκό φωτοαντιγραφικό  Α3 80 gr/m2 
πακζτο 500 φφλλων ΡΑΚΕΤΟ 25 5,00 500,00 

 
ΧΩΡΣΟΣ ΨΠΘΠΑΨΣΧ 3 ΧΕ ΕΩΦί έίΦΛΧ ά.Υ.Α  8.000,00 

 
ά.Υ.Α 24% 1.920,00 

 
ΧΩΡΣΟΣ ΠΕ άΥΑ 24 % 9.920,00 
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ο προχπολογιςμόσ αποτελεί ζνδειξθ τθσ προεκτίμθςθσ του κόςτουσ τθσ ςφμβαςθσ και ανϊτατο όριο προςφοράσ. 

 

Ψιμζσ αναφοράσ: οι τιμζσ προζκυψαν από ζρευνα αγοράσ και προθγοφμενθ οικονομικι προςφορά που είχε 
κατατεκεί ςτθ ςχολικι επιτροπι το 2018. 

 

ά.Υ.Α.-Ξρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ…. 

 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α.24%, για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων επιβάλλεται 
(άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 350 
παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β').)  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20 %. 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛ –  ΕΛΔΛΞΘ ΧΩΓΓΦΑάΘ ΩΥΣέΦΕίΧΕίΡ  

 

ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΓΑΨΙΚΘΣ ΥΛΘΣ 

 1. Ειςαγωγι Θ προδιαγραφι αυτι αποςκοπεί ςτον κακοριςμό των απαιτιςεων για τθν προμικεια «Ειδϊν Γραφικισ 
Φλθσ»  

2. Ωαρακτθριςτικά Ρροϊόντοσ  

2.1. Γενικά Ωαρακτθριςτικά  

2.1.1. Τα είδθ γραφικισ φλθσ πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ. Οι πρϊτεσ φλεσ και οι ουςίεσ, που ζχουν 
χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι τουσ, κα πρζπει να ςυμφωνοφν απόλυτα με τισ απαιτιςεισ τθσ ενωςιακισ και 
εκνικισ νομοκεςίασ. 

 2.1.2. Θα πρζπει να πλθροφνται οι απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ περί γενικισ αςφάλειασ των προϊόντων ςφμφωνα με 
τθν Οδθγία 2001/95/ΕΚ, ο Κανονιςμόσ(ΕΚ) αρικ. 1907/2006 (REACH) ι άλλθ ειδικότερθ νομοκεςία, που διζπει τθν 
αςφάλεια ςυγκεκριμζνων προϊόντων.  

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΙΔΫΝ ΓΑΨΙΚΘΣ ΥΛΘΣ 

 

ΨΠΘΠΑ 1 

Α/Α  ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΕΛΔΣΩΧ 

1 
ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΞΣΞΞΛΡΣ 

2 
ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΠΑΩΦΣΩ 

3 
ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΠΥΟΕ 

4 
ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΥΦΑΧΛΡΣΩ 

5 ΑΥΣΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΨΩΥΣΩ ΨΑΡΑΟΛΑ 

6 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΞΛΨΦΛΡΑ 50 έ 50 MM ΠΥΟΣΞ 300 άΩΟΟίΡ 

7 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΞΛΨΦΛΡΑ 75 έ 75MM ΠΥΟΣΞ 400 άΩΟΟίΡ  

8 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 104 έ 146MM  ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ 40 άΩΟΟίΡ (1 ΕΨΛΞΕΨΨΑ/άΩΟΟΣ) 

9 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 30 έ 100MM ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ ΨίΡ 40 άΩΟΟίΡ (5 ΕΨΛΞΕΨΕΧ/άΩΟΟΣ) 

10 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 50 έ 100MM  ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ 120 άΩΟΟίΡ (3ΕΨΛΞΕΨΨΕΧ/άΩΟΟΣ) 

11 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 70 X 100MM ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ 80 άΩΟΟίΡ (2ΕΨΛΞΕΨΨΕΧ/ άΩΟΟΣ) 

12 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΧΕΟΛΔΕΧ Α4 210MM X 297MM ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ 

13 ΒΑΧΕΛΧ (ΚΘΞΘ) ΓΛΑ ΞΩΒΣΩΧ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΘ  ΓΛΑ έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ 90έ90 MM 

14 ΒΑΧΕΛΧ ΧΕΟΣΨΕΝΥ ΠΕΓΑΟΕΧ ΠΕ ΑΡΨΛΣΟΛΧΚΘΨΛΞΘ ΕΥΛΨΦΑΥΕΗΛΑ ΒΑΧΘ ΓΛΑ ΨΑΛΡΛΑ 33Π 

15 ΓΣΠΣΟΑΧΨΛέΑ ΓΦΑάΕΛΣΩ - ΧέΕΔΛΑΧΨΘΦΛΣΩ ΟΕΩΞΘ ΨΣΩΟΑέΛΧΨΣΡ 3,5έ1,5 CM 

16 ΓΣΠΣΟΑΧΨΛέΑ ΔΛέΦίΠΘ (ΠΥΟΕ-ΞΣΞΞΛΡΘ) ΠΘΞΣΩΧ 4 ΕΞ. 

17 ΔΛΑΞΣΦΕΩΨΘΧ ΠΕΓΑΟΣΧ 25 άΩΟΟίΡ 

18 ΔΛΑΞΣΦΕΩΨΘΧ ΠΕΧΑΛΣΧ 10 άΩΟΟίΡ 

19 ΔΛΑΟΩΨΛΞΣ ΓΛΑ ΔΛΣΦΚίΨΛΞΣ έίΦΘΨΛΞΣΨΘΨΑΧ 20 ML  
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20 ΔΛΑάΑΡΕΛΑ ΥΟΑΧΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘΧ έΑΦΨΛΣΩ Α4 ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ(125 MIC-250 MIC) 

21 
ΔΛΑάΑΡΕΛΧ ΚΘΞΕΧ Α4  ΥΟΑΧΨΛΞΕΧ ΔΛΑάΑΡΕΛΧ ΨΩΥΣΩ Υ ΓΛΑ άΑΞΕΟΣΩΧ ΞΟΑΧΕΦ ΠΕ ΑΡΣΛΓΠΑ ΧΨΘΡ 
ΠΛΑ ΠΛΞΦΘ ΥΟΕΩΦΑ ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ. 

22 ΔΛΑέίΦΛΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΑ Α4 5 έΦίΠΑΨίΡ (ΨΕΠΑέΛΣ ΨίΡ 5) 

23 ΔΛΑέίΦΛΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΑ Α4 ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΑ (1-20) 

24 ΔΛΣΦΚίΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ ΟΕΩΞΣΩ έΦίΠΑΨΣΧ, ΠΕ ΠΘΞΣΧ 6M ΞΑΛ ΠΕ ΥΟΑΨΣΧ 4,2MM  

25 ΔΛΣΦΚίΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ ΟΕΩΞΣΩ έΦίΠΑΨΣΧ, ΠΕ ΠΘΞΣΧ 8,5M ΞΑΛ ΠΕ ΥΟΑΨΣΧ 8,4MM  

26 ΔΛΣΦΚίΨΛΞΣ ΩΓΦΣ  20 ML ΓΛΑ έΑΦΨΛ. 

27 ΕΞΨΩΥίΠΕΡΣΛ άΑΞΕΟΟΣΛ Α4 ΟΕΩΞΣΛ ΓΛΑ ΧέΣΟΛΞΕΧ ΕΕΨΑΧΕΛΧ 

28 ΕΞΨΩΥίΧΘ ΨΛΨΟίΡ ΧΕ ΞΣΟΟΕΧ ΔΛΑΓίΡΛΧΠΣΩ (ΔΕΧΠΛΔΑ 400 άΩΟΟίΡ) 

29 ΕίάΩΟΟΑ Α4 ΚΕΦΠΛΞΘΧ ΧΩΓΞΣΟΟΘΧΘΧ 12MM 

30 ΘΠΕΦΣΟΣΓΛΑ ΓΦΑάΕΛίΡ (ΘΠΕΦΣΔΕΛΞΨΕΧ) ΕΨΣΩΧ 2018 

31 ΚΘΞΘ ΕΓΓΦΑάίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΘ  ΓΛΑ Α4 (ΧΞΑάΑΞΛ) 

32 ΞΑΦάΑΞΛΑ ΓΛΑ ΥΛΡΑΞΑ ΑΡΑΞΣΛΡίΧΕίΡ ΠΕ ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΞΕάΑΟΛ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 50  

33 
ΞΛΠίΟΛΕΧ ΥΟΑΧΨΛΞΕΧ ΟΕΩΞΕΧ  ΧΕ ΞΣΩΨΛ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ, ΑΥΣ ΧΩΡΚΕΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ ΥΣΩ ΔΕΡ ΒΓΑΗΣΩΡ 
ΧΞΣΡΘ ΞΑΨΑ ΨΘ έΦΘΧΘ ΨΣΩΧ 

34 
ΞΛΠίΟΛΕΧ ΥΟΑΧΨΛΞΕΧ έΦίΠΑΨΛΧΨΕΧ ΧΕ ΞΣΩΨΛ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ ΑΥΣ ΧΩΡΚΕΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ ΥΣΩ ΔΕΡ 
ΒΓΑΗΣΩΡ ΧΞΣΡΘ ΞΑΨΑ ΨΘ έΦΘΧΘ ΨΣΩΧ 

35 ΞΟΑΧΕΦ 4/32 ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΧΕ ΔΛΑάΣΦΑ έΦίΠΑΨΑ 

36 ΞΟΑΧΕΦ 8/32 ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΧΕ ΔΛΑάΣΦΑ έΦίΠΑΨΑ 

37 ΞΟΑΧΕΦ ΕΛΔΛΞΑ ΓΛΑ ΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘ ΑΨΣΠΛΞίΡ ΔΕΟΨΛίΡ A5 

38 ΞΟΛΠΑΞΣΠΕΨΦΣ ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΠΙΞΣΩΧ  40CM 

39 ΞΣΟΑ STIC 8 GR 

40 ΞΣΟΑ ΦΕΩΧΨΘ ΧΕ ΧίΟΘΡΑΦΛΣ 30GR 

41 ΞΣΟΑ ΧΨΛΓΠΘΧ 2GR 

42 ΞΣΟΟΕΧ ΑΡΑάΣΦΑΧ  60 GR ΓΦΑΠΠΣΓΦΑάΘΠΕΡΕΧ (ΔΛΑΓίΡΛΧΠΣΩ)ΥΑΞ. 400 ά 

43 ΞΣΟΟΘΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ(ΧΕΟΣΨΕΝΥ ) ΔΛΑάΑΡΘΧ  ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ ΥΟΑΨΣΧ 15MMX ΠΘΞΣΧ 33 MM 

44 ΞΣΟΟΘΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ(ΧΕΟΣΨΕΝΥ )ΓΑΟΑΞΨίΔΘΧ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ ΥΟΑΨΣΧ 19MM X ΠΘΞΣΧ 33MM 

45 ΞΣΥΛΔΛΑ ΠΘΞΣΩΧ 13-18CM ΞΑΛ ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ ΟΑΠΑ ΠΘΞΣΩΧ ΥΕΦΛΥΣΩ 9CM. 

46 ΞΣΩΨΛΑ ΑΦέΕΛΣΩ ΑΥΣ ΑΡΚΕΞΨΛΞΣ έΑΦΨΣΡΛ ΠΕ ΟΑΧΨΛέΣ ΞΑΛ ΦΑέΘ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 25X35X10CM    

47 ΞΣΩΨΛΑ ΑΦέΕΛΣΩ ΑΥΣ ΑΡΚΕΞΨΛΞΣ έΑΦΨΣΡΛ ΠΕ ΟΑΧΨΛέΣ ΞΑΛ ΦΑέΘ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 25X35X5CM  

48 ΟΕΥΨΑ ΟΑΧΨΛέΑ ΥΦΣΧΔΕΧΘΧ ΧΩΧΞΕΩΑΧΜΑ 1 ΞΛΟΣΪ 

49 ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΛ ΔΛΑΓΦΑΠΠΛΧΘΧ ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 3-6 MM   ΧΕ ΔΛΑάΣΦΑ έΦίΠΑΨΑ  

50 ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΤΠΕΡΣΧ έΦίΠΑΨΣΧ ΠΑΪΦΣ   ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   
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51 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΞΣΞΞΛΡΣ   
ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   

52 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΠΑΩΦΣ   
ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   

53 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΠΥΟΕ   
ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   

54 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΥΦΑΧΛΡΣΩ  
ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   

55 ΠΕΟΑΡΛ ΞΩΑΡΣ ΓΛΑ ΨΑΠΥΣΡ 32GR 

56 ΠΕΟΑΡΛ ΠΑΩΦΣ 200 ML ΓΛΑ ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΣΠΕΡΣ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣ  

57 ΠΕΟΑΡΛ ΠΑΩΦΣ 300 ML ΓΛΑ ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΣΠΕΡΣ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣ  

58 ΠΕΟΑΡΛ ΠΑΩΦΣ 500 ML ΓΛΑ ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΣΠΕΡΣ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣ  

59 ΠΘέΑΡΛΞΣ ΠΣΟΩΒΛ ΠΕ ΠΩΨΘ ΥΑέΣΩΧ  0,5MM 

60 ΠΘέΑΡΛΞΣ ΠΣΟΩΒΛ ΠΕ ΠΩΨΘ ΥΑέΣΩΧ  0,7MM 

61 ΠΣΟΩΒΛΑ ΑΥΟΘΧ ΓΦΑάΘΧ Θ ΑΡΨΛΧΨΣΛέΣ ΘΒ 

62 ΠΩΨΕΧ ΓΛΑ ΠΘέΑΡΛΞΑ ΠΣΟΩΒΛΑ 0,5 MM (ΨΕΠΑέΛΣ ΨίΡ 12) 

63 ΠΩΨΕΧ ΓΛΑ ΠΘέΑΡΛΞΑ ΠΣΟΩΒΛΑ 0,7 MM (ΨΕΠΑέΛΣ ΨίΡ 12) 

64 ΡΨΣΧΛΕ Α4  ΕΩΞΑΠΥΨΑ ΥΟΑΧΨΛΞΑ ΠΕ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΕΟΑΧΠΑ 

65 ΩΧΨΦΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ ΧΕ ΞΣΩΨΑΞΛ ΠΕ 2 ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΑ ΟΑΠΑΧ 

66 ΥΛΡΑΞΑΧ άΕΟΟΣΩ 60 έ 90 ΕΞ. 

67 ΧΥΣΓΓΣΧ ΓΛΑ ΥΛΡΑΞΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 5CMX15CMX4 CM ΥΕΦΛΥΣΩ 

68 ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ έΦίΠΑ ΠΑΩΦΣ  

69 ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ έΦίΠΑ ΥΦΑΧΛΡΣ 

70 ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ έΦίΠΑΨΑ  ΞΣΞΞΛΡΣ 

71 ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ έΦίΠΑΨΑ ΠΥΟΕ 

72 ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,7 MM ΧΕ έΦίΠΑΨΑ ΞΣΞΞΛΡΣ 

73 ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,7 MM ΧΕ έΦίΠΑΨΑ ΠΑΩΦΣ 

74 ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,7 MM ΧΕ έΦίΠΑΨΑ ΠΥΟΕ 

75 ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΡΣ 3 28MM ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ 

76 ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΡΣ 4 33MM ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ 

77 ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΡΣ 5 50MM ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ 

78 ΧΩΦΑάΛΔΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣΩ ΡΣ24-6  ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 1.000 ΨΕΠΑέΛίΡ. 

79 ΧΩΦΑάΛΔΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣΩ ΡΣ64 ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 2.000 ΨΕΠΑέΛίΡ. 

80 ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ ΠΕΓΑΟΣ (25άΩΟΟίΡ) ΓΛΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΩΧ ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΡΣ24-6 

81 ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ ΠΛΞΦΣ (12 άΩΟΟίΡ) ΓΛΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΩΧ ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΡΣ64 
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82 ΧάΦΑΓΛΔΑ ΑΩΨΣΠΑΨΘ AΩΨΣΠΕΟΑΡίΠΕΡΘ  4 ΧΕΛΦίΡ 

83 ΧάΦΑΓΛΔΑ ΧΨΦΣΓΓΩΟΘ ΩΟΛΡΘ 3 ΞΩΞΟίΡ  

84 ΨΑΠΥΣΡ ΠΥΟΕ ΠΕΓΑΟΣ ΡΣ 1 ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ 11X7CM  

85 ΨΑΠΥΣΡ ΠΥΟΕ ΠΛΞΦΣ ΡΣ 2 ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ 15,8X9CM  

86 άΑΞΕΟΑ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΠΥΕΗ  Θ ΟΕΩΞΑ ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ   ΓΛΑ ΞΑΦΨΕΟΑ ΠΑΚΘΨΘ 33 X 35  

87 άΑΞΕΟΑ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΠΥΕΗ  Θ ΟΕΩΞΑ ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ 176 έ 250 MM A5 

88 άΑΞΕΟΑ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΠΥΕΗ  Θ ΟΕΩΞΑ ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ 230 έ 320 MM A4 

89 άΑΞΕΟΣΧ ΑΥΟΣΧ (ΔΛάΩΟΟΣΧ)  ΑΡΟ ΛΕΡΤΟ ΩΑΤΟΝΙ (ΩΫΙΣ ΕΣΫΤΕΙΚΑ ΑΥΤΙΑ),  25X35MM 

90 
άΑΞΕΟΣΧ ΑΦέΕΛΣΩ ΠΕ ΞΣΩΠΥίΠΑ ΥΟΑΧΨΛΞΣΧ ΡΑ ΕέΕΛ ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ ΠΘΞΣΧ X ΪήΣΧ: 25X35CM, 
έίΦΛΧ ΦΑέΘ .  

91 άΑΞΕΟΣΧ ΠΕ ΑΩΨΛΑ ΞΑΛ ΟΑΧΨΛέΣ (PRESPAN), 25X35MM ΑΡΟ ΩΑΤΙ ΣΕ ΔΙΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ 

92 άΑΞΕΟΣΧ ΠΕ ΑΩΨΛΑ ΞΑΛ ΟΑΧΨΛέΣ ΥΟΑΧΨΛΞΣΥΣΛΘΠΕΡΣΧ (ΔΛάΩΟΟΣΧ)  25X35MM 

93 ΨΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ 25X35X8  ΡΑΝΙΝΘ ΑΩΘ (ΡΑΝΟΔΕΤΟ)  

94 ΨΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙΑ ΩΫΙΣ ΑΥΤΙΑ 25X35X8CM , ΡΑΝΙΝΘ ΑΩΘ (ΡΑΝΟΔΕΤΟ)  

95 άΑΞΕΟΣΧ ΨΩΥΣΩ BOX ΩΑΤΙΝΟΣ ΝΑ ΕΩΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ28X34 CM ΚΑΙ ΡΛΑΤΟΣ ΑΩΘΣ 8CM 

96 άΑΞΕΟΣΧ έΑΦΨΛΡΣΧ ΠΕ ΑΩΨΛΑ ΑΥΟΣΧ  ΑΡΟ ΛΕΡΤΟ ΩΑΤΟΝΙ ΜΕ ΕΣΫΤΕΙΚΑ ΑΥΤΙΑ 

97 έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΟΕΩΞΑ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 9CM X 9CM ΧΕ ΧέΘΠΑ ΞΩΒΣΩ 500 άΩΟΟίΡ. 

98 έΑΦΨΛ ΧέΕΔΛΑΧΘΧ  DUREX MAT 35X50CM/150GR ΑΡΨΛΧΨΣΛέΣ SCHOELLER 

99 έΑΦΨΛ ΧέΕΔΛΑΧΘΧ DUREX ΓΩΑΟΛΧΨΕΦΣ 50έ70CM 150GR ΑΡΨΛΧΨΣΛέΣ SCHOELLER  

100 έΑΦΨΛ A4 έΦίΠΑΨΛΧΨΣ 160 ΓΦ. ΧΕ ΔΕΧΠΛΔΑ ΨίΡ 250 άΩΟΟίΡ 

101 έΑΦΨΣΞΣΥΨΕΧ ΠΕΨΑΟΛΞΣΛ   18MM  

102 έΑΦΨΣΞΣΥΨΕΧ ΠΕΨΑΟΛΞΣΛ  9 MM  

103 έΑΦΨΣΡΛ CANSON 50 cm X 70 cm 220 ΓΦ. 

104 έΑΦΨΣΡΛ CANSON A4 220 ΓΦ. 

105 ήΑΟΛΔΛ ΠΕΓΑΟΣ 25CM 

106 ήΑΟΛΔΛ ΠΛΞΦΣ 13CM 

 

 

ΨΠΘΠΑ 2 ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΑ ΒΛΒΟΛΑ 

 Α/Α 

ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΕΛΔΣΩΧ 

1 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ 
ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

2 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ 
ΕΞΫΨΥΛΛΟ 
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3 ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΕΡΑΛ ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

4 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΩΟΛΕΙΟΥ  ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ 
ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

5 ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΜΕ  ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

6 ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΕΤΘΙΟ ΜΘΤΫΟΥ Α4 100Ψ ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ/ΕΡΑΛ  ΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

7 ΒΙΒΛΙΟ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΣΩΟΛΙΚΘΣ ΗΫΘΣ Α4 100Ψ. Λ. 

8 ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΤΫΟΥ ΜΑΘΘΤΫΝ 30Ω40  300Ψ. Λ.ΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

9 ΒΙΒΛΙΟ ΡΟΙΝΫΝ-ΕΡΙΒΟΛΘΣ ΚΥΫΣΕΫΝ  Α4 100Ψ 

10 ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΞΕΫΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ  Α4 100Ψ.ΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

11 ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΞΕΫΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΘΓΘΤΫΝ 24Ω 34 300Ψ.ΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

12 ΒΙΒΛΙΟ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ 25Ω35 100ΨΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ)  

13 ΒΙΒΛΙΟ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ 25Ω35 200Ψ ΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

14 ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΛΫΣΙΜΫΝ 25Ω35 100Ψ  

15 
ΘΜΕΘΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΟΥΣΙΫΝ  8 ΫΫΝ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΩΟΛΕΙΟ   ΑΥΤΟΓΑΨΙΚΟ ΔΙΡΛΟΤΥΡΟ ΜΡΛΟΚ 50 
ΨΥΛΛΫΝ 16 CM X 21 CM 

16  ΘΜΕΘΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΟΥΣΙΫΝ ΑΥΤΟΓΑΨΙΚΟ ΔΙΡΛΟΤΥΡΟ ΜΡΛΟΚ  50 ΨΥΛΛΫΝ 16 CM X 21 CM 

17 ΜΡΛΟΚ ΑΙΤΘΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΑΡΟΥΣΙΫΝ 50 ΨΥΛΛΫΝ 

18 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΫΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ΛΥΚΕΙΟΥ 10 CM X13 CM 

 

 

Α/Α ΨΠΘΠΑ 3  έΑΦΨΛ άίΨίΨΩΥΛΞΣΩ Α4, Α3 

1 ΩΑΤΙ ΛΕΥΚΟ ΨΫΤΟΑΝΤΙΓΑΨΙΚΟ Α4 80 GR/M2 ΡΑΚΕΤΟ 500 ΨΥΛΛΫΝ 

2 ΩΑΤΙ ΛΕΥΚΟ ΨΫΤΟΑΝΤΙΓΑΨΙΚΟ  Α3 80 GR/M2 ΡΑΚΕΤΟ 500 ΨΥΛΛΫΝ 

 

 2.2. Πακροςκοπικά έαρακτθριςτικά  

2.2.1. Τα είδθ τθσ γραφικισ φλθσ κα πρζπει κατά τθν παραλαβι να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ, να μθν είναι 
παραμορφωμζνα ι ςπαςμζνα και να μθν παρουςιάηουν ενδείξεισ προθγοφμενθσ χριςθσ. Ειδικότερα, και 
ςυμπλθρωματικά τθσ παρ. 2.1.2, ιςχφουν τα εξισ: 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 5 ). ΑΥΣΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ .  Αποςυρραπτικό Τανάλια: Το αποςυρραπτικό τανάλια να είναι 
αποςυρραπτικι μεταλλικι πζνςα γραφείου χειρόσ, με ελατιριο και λεπτό ςτόμιο και να είναι ικανό να αφαιρεί 
ςφρματα ςυρραπτικϊν όλων των διαςτάςεων από τα ζγγραφα χωρίσ να τα καταςτρζφει. 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 8-12)  ΕΨΛΞΕΨΕΧ – ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΧΕΟΛΔΕΧ Αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ με διαςτάςεισ ετικζτασ 104 x 
146mm ςε πακζτο 40 φφλλων, 30Ω100 mm ςε πακζτο 40 φφλλων, 50X100 mm ςε πακζτο 120 φφλλων, 70X100 mm 
ςε πακζτο 80 φφλλων   Οι ετικζτεσ να είναι γριγορθσ και ςτακερισ επικόλλθςθσ με δυνατότθτα εφκολθσ αφαίρεςθσ, 
χωρίσ να αφινουν ίχνθ κόλλασ. Οι αυτοκόλλθτεσ ςελίδεσ Α4 με διαςτάςεισ 210 mmX297 mm ςε πακζτο των 100 
τεμαχίων. 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 13)  ΚΘΞΘ ΓΛΑ ΞΩΒΣΩΧ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΘ H κικθ για κφβουσ ςθμειϊςεων να είναι πλαςτικι 
και τετράγωνθ. Να ζχει χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 500 λευκϊν φφλλων 90mmX90 mm. 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 15 ).  ΓΣΠΣΟΑΧΨΛέΑ ΟΕΩΞΘ. Θ γόμα να είναι λευκι, υψθλισ ποιότθτασ που να αφαιρεί πλιρωσ το 
μολφβι από το κοινό χαρτί, να μθν αφινει μουτηοφρεσ και να μθν φκείρει το χαρτί, να ζχει χάρτινο περίβλθμα για να 
διατθρείται κακαρι.  
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(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 16 ).  ΓΣΠΣΟΑΧΨΛέΑ ΔΛέΦίΠΘ (ΠΥΟΕ-ΞΣΞΞΛΡΘ). Θ γόμα να είναι μεικτι, δθλαδι να ζχει δφο 
πλευρζσ: μία πλευρά για να ςβινει μολφβι και μία για μελάνι. Να είναι αποτελεςματικι και να ςβινει χωρίσ 
μουτηοφρεσ. 

ΔΛΑΞΣΦΕΩΨΕΧ  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 17 )..  Ρερφορατζρ γραφείου μεγάλο Το μεγάλο περφορατζρ να είναι από μζταλλο και πλαςτικό με 
εργονομικό ςχεδιαςμό, να κάνει διάτρθςθ 2 τρυπϊν με απόςταςθ 80mm μεταξφ τουσ και με διάμετρο τρυπϊν 6 mm 
για προςαρμογι ςτα περιςςότερα κλαςζρ και ντοςιζ τθσ αγοράσ και να είναι κατάλλθλο για το τρφπθμα τουλάχιςτον 
25 φφλλων με βάκοσ διάτρθςθσ 12 mm. Θ μεταλλικι καταςκευι του να το κακιςτά ιδιαίτερα ανκεκτικό ςτθ χριςθ 
ενϊ να διακζτει και οδθγό διάτρθςθσ φφλλων Α4, Α5 και Α6 για μεγαλφτερθ ακρίβεια . Να είναι εξοπλιςμζνο με 
αντιολιςκθτικι βάςθ για ςτακερότθτα και αςφάλεια, ενϊ να διακζτει μθχανιςμό κλειδϊματοσ κζςθσ για ευκολία 
αποκικευςθσ. Επίςθσ να διακζτει δοχείο αχριςτων.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 18 )..  Ρερφορατζρ γραφείου  Το μικρό περφορατζρ να κάνει διάτρθςθ 2 τρυπϊν ςε απόςταςθ ζωσ 
και 13mm από το μζςα άκρο τθσ ςελίδασ και με απόςταςθ μεταξφ των τρυπϊν 80mm για εφκολθ προςαρμογι ςτα 
περιςςότερα κλαςζρ ι ντοςιζ με 2 κρίκουσ τθσ αγοράσ. Να δζχεται μζχρι 10 ςελίδεσ 80γρ. Να περιζχει πλαςτικό 
δοχείο αχριςτων και με βάκοσ διάτρθςθσ περίπου 5,5 mm. 

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 19 ).ΔΛΑΟΩΨΛΞΣ ΔΛΣΦΚίΨΛΞΣΩ Το διαλυτικό χρθςιμοποιείται για να αραιϊςουμε το διορκωτικό. Το 
διαλυτικό υγρό κα πρζπει να βελτιϊνει τθν απόδοςθ του διορκωτικοφ υγροφ, ενϊ παράλλθλα να μθν περιζχει 
επικίνδυνουσ διαλφτεσ. Το υγρό διαλυτικό να είναι διαφανζσ, να διατίκεται ςε πλαςτικό φιαλίδιο με πλαςτικό 
καπάκι, ςτο οποίο να υπάρχει ενςωματωμζνο πλαςτικό ςτόμιο για να ζχει ελεγχόμενθ ροι και το περιεχόμενο υγρό 
να είναι τουλάχιςτον 20ml.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 21 ).. ΔΛΑάΑΡΕΛΧ ΚΘΞΕΧ Α4  Θικεσ πλαςτικζσ διαφανείσ τφπου Ρ Οι πλαςτικζσ κικεσ τφπου Ρ να 
είναι πολφ καλισ ποιότθτασ από ανκεκτικό πλαςτικό, να είναι ανοιχτζσ μόνο ςτθν επάνω μικρι πλευρά, ενιςχυμζνεσ 
με οπζσ αριςτερά ϊςτε να προςαρμόηονται ςε κάκε τφπο ντοςιζ ι κλαςζρ. Να προςφζρουν εφκολθ και ευδιάκριτθ 
ανάγνωςθ ςε πακζτο των 100 τεμαχίων..  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 24,25 ) Διορκωτικι ταινία: Θ διορκωτικι ταινία να είναι λευκοφ χρϊματοσ, με μικοσ 6m και με 
πλάτοσ 4,2mm και  8,4mm με μικοσ 8,5 m. 

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 22,23 ) ΔΛΑέίΦΛΧΨΛΞΑ Α4 

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 22)   Διαχωριςτικά χρωματιςτά πλαςτικά 5 κεμάτων: Το χρωματιςτό ευρετιριο να είναι 
τουλάχιςτον 5 κεμάτων από λεπτό και ελαφρφ πλαςτικό υλικό υψθλισ ποιότθτασ, κατάλλθλο για τθν αρχειοκζτθςθ 
και τθ κεματικι οργάνωςθ των εγγράφων. Τα φφλλα να ζχουν κλιμακωτι διάταξθ για να εξζχουν από τισ υπόλοιπεσ 
ςελίδεσ Α4 για γριγορθ και εφκολθ πρόςβαςθ ςτα κζματά. Να διακζτει τρφπεσ ςτο πλάι για να προςαρμόηεται ςτουσ 
περιςςότερουσ τφπουσ κλαςζρ και ντοςιζ με 2 ι 4 κρίκουσ. Θ μπροςτινι ςελίδα να είναι προτυπωμζνθ με γραμμζσ 
για τθν αναγραφι των περιεχομζνων για ακόμθ πιο εφκολθ αναηιτθςθ.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 23) Διαχωριςτικά αρικμθτικά πλαςτικά Α4 1-20: Το πλαςτικό αρικμθτικό ευρετιριο να είναι 1-20 
κεμάτων. Να προςαρμόηεται ςε όλα τα κλαςζρ και ντοςιζ Α4 με 2 ι 4 κρίκουσ. Να διακζτει τρφπεσ ςτθν αριςτερι 
πλευρά για τθν εφκολθ τοποκζτθςθ των εγγράφων ςε κλαςζρ ι ντοςιζ. Θ μπροςτινι ςελίδα να είναι προτυπωμζνθ 
με γραμμζσ για τθν αναγραφι των περιεχομζνων για ακόμθ πιο εφκολθ αναηιτθςθ. 

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 26) Διορκωτικό υγρό μονό: Το διορκωτικό να είναι κατάλλθλο για χειρόγραφα, εκτυπϊςεισ και fax. 
Το υγρό διορκωτικό, χρϊματοσ άςπρου, να διατίκεται ςε πλαςτικό φιαλίδιο με πλαςτικό καπάκι, ςτο οποίο να 
υπάρχει ενςωματωμζνο βουρτςάκι. Μζςα ςτο φιαλίδιο να υπάρχει μπίλια ανάμειξθσ του υγροφ. Ρρζπει να 
ςτεγνϊνει γριγορα και το περιεχόμενο υγρό να είναι τουλάχιςτον 20ml.  

ΞΟΑΧΕΦ – ΡΨΣΧΛΕ  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 35) ΞΟΑΧΕΦ 4/32 Τα κλαςζρ να είναι πλαςτικοποιθμζνα (ανκεκτικό χαρτόνι με πλαςτικι επζνδυςθ), 
με ςτρογγυλό μεταλλικό κρίκο ςτθ ράχθ τουσ, τφπου 4/32 δθλ. με ράχθ 4 εκ., φψοσ 32 εκ. και πλάτοσ 28-30 εκ., ςε 
διάφορα χρϊματα κατόπιν προτίμθςθσ τθσ Υπθρεςίασ και να ζχουν χωρθτικότθτα ζωσ 450 φφλλα. Να είναι 
κατάλλθλα για φφλλα Α4. Να διακζτουν μεταλλικι ακμι ςτθ βάςθ τουσ για μεγαλφτερθ αντοχι ςτθ χριςθ και 
μθχανιςμό ςυγκράτθςθσ και αςφάλιςθσ εγγράφων. Στθ ράχθ τουσ να υπάρχει διαφανισ κικθ με ετικζτα διπλισ όψθσ 
για αναγραφι περιεχομζνων. 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 36)  ΞΟΑΧΕΦ 8/32 Τα κλαςζρ να είναι πλαςτικοποιθμζνα (ανκεκτικό χαρτόνι με πλαςτικι επζνδυςθ) 
με ςτρογγυλό μεταλλικό κρίκο ςτθ ράχθ τουσ, τφπου 8/32 δθλ. με ράχθ 5.7-8 εκ., φψοσ 32 εκ. και πλάτοσ 28-30εκ. ςε 
διάφορα χρϊματα κατόπιν προτίμθςθσ τθσ Υπθρεςίασ και να ζχουν χωρθτικότθτα ζωσ και 750 φφλλα. Να είναι 
κατάλλθλα για φφλλα Α4. Να διακζτουν μεταλλικι ακμι ςτθ βάςθ για μεγαλφτερθ αντοχι ςτθ χριςθ και μθχανιςμό 
ςυγκράτθςθσ και αςφάλιςθσ εγγράφων. Στθ ράχθ τουσ να υπάρχει διαφανισ κικθ με ετικζτα διπλισ όψθσ για 
αναγραφι περιεχομζνων.  
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(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 38)..ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΟ 40cm Το κλιμακόμετρο να είναι από ανκεκτικό πλαςτικό υψθλισ ποιότθτασ 
και να ζχει μικοσ 40cm.  

ΞΣΟΟΑ STICK ΞΑΛ ΦΕΩΧΨΘ ΓΕΡΛΞΘΧ έΦΘΧΘΧ  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 39).  Ξόλλα stick Θ κόλλα stick να διατίκεται ςε ςωλθνάρια χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 8 
γραμμαρίων, να είναι ιδιαίτερα ιςχυρι, μθ τοξικι ςφμφωνα με τισ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και να είναι κατάλλθλθ για 
κλείςιμο φακζλων αλλθλογραφίασ, κόλλθμα χαρτιϊν και χαρτονιϊν. Να μθν αφινει ςθμάδια. Να διακζτει καπάκι 
αςφαλείασ για να μθ ςτεγνϊνει. Να απλϊνεται εφκολα. Να αφαιρείται εφκολα από τα χζρια με νερό και από τα 
ροφχα με πλφςθ ςτο πλυντιριο και να προςφζρει μόνιμα αποτελζςματα.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 40)Ξόλλα ρευςτι Θ ρευςτι κόλλα να διατίκεται ςε ςωλθνάρια χωρθτικότθτασ 30ml,  να είναι 
κατάλλθλθ για χαρτιά, ξφλο και φφαςμα. Να είναι διαφανισ ρευςτι ςε ςωλθνάριο με καπάκι που δεν τθν αφινει να 
ςτεγνϊςει και να απλϊνεται εφκολα ςτο χαρτί και να μθν αφινει ςθμάδια.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 43,44). ΞΣΟΟΘΨΛΞΕΧ ΨΑΛΡΛΕΧ – ΧΕΟΣΨΕΝΥ  

 Κολλθτικι ταινία διάφανθ :  διαςτάςεων πλάτοσ 15mmx μικοσ 33 mm 

 Κολλθτικι ταινία γαλακτϊδθσ. Θ υφι τθσ να είναι ματ, κατάλλθλθ για να γράφεισ και να τυπϊνεισ πάνω τθσ.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 45). ΞΣΥΛΔΛΑ Το κοπίδι να ζχει ρυκμιηόμενο μικοσ, να διακζτει κουμπί αςφαλείασ για 
ςτακεροποίθςθ τθσ λάμασ με πλαςτικό ςϊμα και πλαςτικι λαβι. Να είναι κατάλλθλο για τθν κοπι χαρτοκιβωτίων, 
πλαςτικϊν, χαρτονιϊν κ.α. Να δζχεται ανταλλακτικζσ λάμεσ. Να διατίκεται ςε διάφορα χρϊματα.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 46,47). ΞΣΩΨΛΑ ΑΦέΕΛΣΩ ΠΕ ΟΑΧΨΛέΣ ΚΑΙ ΑΩΘ διαςτάςεων 25x35x5cm ι 25x35x10cm   Τα κουτιά 
αρχείου να είναι καταςκευαςμζνα από ανκεκτικό χαρτόνι και κατάλλθλα για αποκικευςθ και αρχειοκζτθςθ 
εγγράφων Α4. Να διακζτουν λάςτιχα ςτισ άκρεσ για ευκολία μεταφοράσ και αςφαλι αποκικευςθ. Να διακζτουν 
ετικζτα ςτθ ράχθ.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 48)..ΟΑΧΨΛέΑ ΥΦΣΧΔΕΧΘΧ  

 Λεπτά λάςτιχα πρόςδεςθσ Τα λάςτιχα να διακζτουν εξαιρετικι ελαςτικότθτα και μαλακι υφι για άνετθ εφαρμογι, 
να είναι διαςτάςεων Ψ50 80ΜΜ. Να διατίκενται ςε ςυςκευαςία 1kg.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 49)..ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΛ  Οι μαρκαδόροι διαγράμμιςθσ να είναι διαφορετικϊν χρωμάτων και ςε κλειςτι 
ςυςκευαςία. Να διακζτουν μφτθ γραφισ 3-6 mm με μθ τοξικό μελάνι που ςτεγνϊνει γριγορα και δεν αφινει 
μουντηοφρεσ. Να είναι ανεξίτθλοι και κατάλλθλοι για χαρτί απλό, φαξ και φωτοτυπικό και να διακζτουν καπάκι για 
να μθ ςτεγνϊνει το μελάνι. Τφποσ μφτθσ πλακζ.  

 Παρκαδόροσ λευκοφ πίνακα:  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 50)..Επαναγεμιηόμενοσ μαρκαδόροσ πίνακα που να διακζτει πλαςτικό ςτζλεχοσ και ςτρογγυλι μφτθ. 
Να κακαρίηει εφκολα από τθν επιφάνεια του πίνακα και να ζχει ουδζτερθ οςμι. χρϊματοσ Μαφρο. Ράχοσ μφτθσ: 1-
3mm . 

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 51-54) Μαρκαδόροι αςπροπίνακα που γεμίηουν με ανταλλακτικι αμποφλα. Διακζςιμα χρϊματα: 
Μπλε, Κόκκινο, Ρράςινο, Μαφρο. Ράχοσ μφτθσ: 1-3mm  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 55)...ΠΕΟΑΡΛ ΓΛΑ ΨΑΠΥΣΡ ΧάΦΑΓΛΔίΡ Το μελάνι για Ταμπόν ςφραγίδων να διατίκεται ςε 
ςυςκευαςία τουλάχιςτον των 32 gr Να είναι κατάλλθλο για όλουσ τουσ τφπουσ ςφραγίδων. Να διατίκεται ςε  μπλε 
χρϊμα.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 59,60)... ΠΘέΑΡΛΞΣ ΠΣΟΩΒΛ ΠΕ ΠΩΨΘ Το μθχανικό μολφβι να διακζτει μεταλλικι μφτθ που να 
αποςφρεται για τθν αποφυγι του ςπαςίματοσ, μεταλλικό κλιπ τςζπθσ και ενςωματωμζνθ γόμα ςτο επάνω μζροσ. 
Επίςθσ να διακζτει λαβι με λάςτιχο για άνετο γράψιμο.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 61)..ΠΣΟΩΒΛΑ ΑΥΟΑ ΘΒ Τα μολφβια να διακζτουν εξαγωνικό κορμό για άνετθ λαβι και ςτακερι 
γραφι μικουσ περίπου 18cm. Θ μφτθ γραφισ να είναι από γραφίτθ, ανκεκτικι ςτο ςπάςιμο και ςκλθρότθτασ ΘΒ.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 62,63)..ΠΩΨΕΧ ΓΛΑ ΠΘέΑΡΛΞΣ ΠΣΟΩΒΛ Οι μφτεσ για μθχανικό μολφβι να είναι ςε ςυςκευαςία των 
12 τεμαχίων και ςκλθρότθτασ HB.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 64)  ΕΩΞΑΠΥΨΑ ΥΟΑΧΨΛΞΑ ΡΨΣΧΛΕ Α4 ΠΕ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΕΟΑΧΠΑ 

 Τα εφκαμπτα πλαςτικά ντοςιζ Α4 να διακζτουν κατάλλθλο μεταλλικό ζλαςμα μικουσ περίπου 14 cm για να 
προςαρμόηονται διαφανείσ ηελατίνεσ, φφλλα Α4 κτλ. Επίςθσ να διακζτουν οπζσ ςε απόςταςθ 8 cm μεταξφ τουσ, 
διαφανζσ εξϊφυλλο-κάλυμμα για εφκολθ ανάγνωςθ του εξωφφλλου και δυνατότθτα αναγραφισ τίτλου ςτθν ετικζτα 
που κα διακζτει ςτθν αριςτερι του πλευρά και τζλοσ να διακζτει αδιαφανζσ οπιςκόφυλλο. Να είναι από ανκεκτικό 
πλαςτικό υλικό και να διατίκεται ςε διάφορα χρϊματα. 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 65)...ΩΧΨΦΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ Οι ξφςτρεσ να είναι μεταλλικζσ μίασ τρφπασ, κατάλλθλεσ για όλα τα 
κλαςικά πάχθ μολυβιϊν, με λάμα πολφ καλισ ποιότθτασ, ςε κουτάκι με 2 ανταλλακτικά λάμασ.  

ΑΔΑ: ΩΝΙΑΟΚΞΨ-Ν5Ξ
18PROC003332896 2018-06-27



54 

 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 68-74).ΧΨΩΟΣ Το ςτυλό διαρκείασ να ζχει αδιάβροχθ γραφι μακράσ διαρκείασ, χωρίσ διακοπζσ και 
κθλίδεσ, με μελάνι που ςτεγνϊνει γριγορα χωρίσ να αφινει μουντηοφρεσ. Θ μφτθ του να είναι λεπτι με πάχοσ 
0,7mm, 0,5 mm και δεν πρζπει να χαράηει το χαρτί. Το ςτυλό πρζπει να ζχει διάφανο ςτζλεχοσ που επιτρζπει να 
διακρίνεται θ ςτάκμθ του μελανιοφ, χρϊματοσ μπλε και να διακζτει αεριηόμενο καπάκι αςφαλείασ για να μθ 
ςτεγνϊνει το μελάνι. Ωρϊματα μαφρο, κόκκινο, μπλζ, πράςινο. 

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 75-77).ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ Οι ςυνδετιρεσ κα είναι μεταλλικοί από ανκεκτικό ςφρμα, που δεν ςκουριάηει, 
ςε κουτί  των 100τμχ.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 78-79).ΧΩΦΑάΛΔΕΧ Ι ΧΩΦΠΑΨΑ ΓΛΑ ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ 

  Σφρματα ςυρραπτικοφ Νο 126 (24/6) Ανταλλακτικά μεταλλικά ςφρματα Νο 126 (24/6), ςυςκευαςμζνα ςε χάρτινο 
κουτί των 1.000 τεμαχίων.  

 Σφρματα ςυρραπτικοφ Νο 64 Ανταλλακτικά μεταλλικά ςφρματα Νο.64, ςυςκευαςμζνα ςε χάρτινο κουτί των 2.000 
τεμαχίων.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 82-83).ΧάΦΑΓΛΔΕΧ : Ξφλινεσ ςτρογγυλζσ 3 κφκλων ι Aυτομελανϊμενεσ αυτόματεσ ςφραγίδεσ 
τεςςάρων γραμμϊν .  

 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 80,81)...ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΕΧ ΠΘέΑΡΕΧ  Συρραπτικά μικρά (12 φφλλων) Τα μικρά ςυρραπτικά χειρόσ να 
είναι μεταλλικισ καταςκευισ με χειρολαβι ςχιματοσ τανάλιασ, για μόνιμθ ςυρραφι και ςφςτθμα 
αντιμπλοκαρίςματοσ. Να δζχεται ζωσ και 150 ςφρματα Νο 64 (πλάτουσ 6mm), και με δυνατότθτα ςυρραφισ 
τουλάχιςτον 12 φφλλων.  

 Συρραπτικά μεγάλα (25φφλλων) Τα μεγάλα ςυρραπτικά χειρόσ να είναι μεταλλικισ καταςκευισ με χειρολαβι 
ςχιματοσ τανάλιασ και να λειτουργοφν με ςφρματα ςχιματοσ Ρ Νο 24/6 (πλάτουσ 12 mm) , με δυνατότθτα 
ςυρραφισ τουλάχιςτον 25 φφλλων.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 84,85).ΨΑΠΥΣΡ ΧάΦΑΓΛΔίΡ ΠΕ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΞΑΥΑΞΛ Το ταμπόν κα ζχει μεταλλικι κικθ και 
μεταλλικό καπάκι και το κυρίωσ ςϊμα του κα είναι μπλε. Διαςτάςεισ 11x7cm (Νο1) και 15,8x9cm (Νο2).  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 86-88).άΑΞΕΟΟΣΛ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΣΛ  

 Ψάκελοι αλλθλογραφίασ λευκοί ι μπζη  διαςτάςεων 33mmΩ35 mm, 176mmX250mm, 230mmX320mm. Να διακζτει 
αυτοκόλλθτθ ταινία για να κλείνει. Θ ςυςκευαςία να περιζχει 20-25 τεμάχια. 

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 89-96).άΑΞΕΟΣΛ ΑΦέΕΛΣΚΕΨΘΧΘΧ  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 89) άάκελοσ απλόσ (δίφυλλοσ) Ο φάκελοσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ από λεπτό χαρτόνι 
(χωρίσ εςωτερικά αυτιά), να διακζτει τυπωμζνθ ετικζτα ςτο εξϊφυλλο, διαςτάςεων Μικοσ x Φψοσ: 25x35cm, χωρίσ 
ράχθ. Να διατίκεται ςε διάφορα χρϊματα.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 90)  άάκελοσ αρχείου με κοφμπωμα Υλαςτικόσ φάκελοσ που να διακζτει κουμπί. Να είναι 
ιδιαίτερα ανκεκτικόσ, ζτςι ϊςτε να προςτατεφει τα περιεχόμενα από υγραςία και νερό. Να είναι ιδανικόσ για φφλλα 
με διαςτάςεισ Α4. Να ζχει διαςτάςεισ Μικοσ x Φψοσ: 25x35cm, χωρίσ ράχθ. Διάφορα χρϊματα. 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 91) άάκελοσ με αυτιά και λάςτιχο (prespan), 25X35mm Ο φάκελοσ πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνοσ από χαρτόνι πρεςπάν για μεγάλθ αντοχι, ςε διάςταςθ 25x35, για τθν αρχειοκζτθςθ Α4 εγγράφων. 
Να διακζτει εςωτερικά αυτιά για τθν καλφτερθ ςυγκράτθςθ των εγγράφων και το λάςτιχο να το κρατά κλειςτό για 
μεγάλθ αςφάλεια ςτισ ςθμειϊςεισ.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 92) άάκελοσ με αυτιά και λάςτιχο πλαςτικοποιθμζνοσ (δίφυλλοσ) Ο φάκελοσ πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνοσ από πλαςτικοποιθμζνο χαρτόνι με αυτιά και λάςτιχο, διαςτάςεων Μικοσ x Φψοσ: 25x35cm, χωρίσ 
ράχθ. Να διατίκεται ςε διάφορα χρϊματα.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 93) Ψάκελοσ με κορδόνια και αυτιά 25x35x8  πάνινθ ράχθ (πανόδετο) Ο φάκελοσ πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνοσ από ςκλθρό χαρτόνι για μεγαλφτερθ αντοχι, ντυμζνοσ με μπλζ χαρτί και να διακζτει λευκά 
κορδόνια και ςτισ τρείσ πλευρζσ για το κλείςιμο του. Να διακζτει εςωτερικά πτερφγια για τθ ςυγκράτθςθ των 
χαρτιϊν και καφζ ράχθ από λινάτςα. Να είναι ιδανικό για φφλλα και ντοςιζ με διαςτάςεισ A4. Να ζχει διαςτάςεισ 
Μικοσ x Φψοσ x άχθ: 25x35x8  cm .  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 94) άάκελοσ με κορδόνια χωρίσ αυτιά 25x35x8cm , πάνινθ ράχθ (πανόδετο) Ο φάκελοσ πρζπει να 
είναι καταςκευαςμζνοσ από ςκλθρό χαρτόνι για μεγαλφτερθ αντοχι, ντυμζνοσ με μπλε χαρτί και να διακζτει λευκά 
κορδόνια και ςτισ τρείσ πλευρζσ για το κλείςιμο του. Να διακζτει καφζ ράχθ από λινάτςα. Να είναι ιδανικό για φφλλα 
και ντοςιζ με διαςτάςεισ A4. Να ζχει διαςτάςεισ Μικοσ x Φψοσ x άχθ: 25x35x8 cm ι 30x40x8 cm. 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 95) άάκελοσ τφπου box Ο φάκελοσ τφπου box να είναι χριςιμοσ ωσ κικθ για τθν ςωςτι 
τοποκζτθςθ περιοδικϊν και φακζλων πάνω ςτο γραφείο ι ςτο ράφι. Να είναι από πολφ χονδρό χαρτόνι μεγάλθσ 
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αντοχισ . Να διακζτει οπι ςτθ ράχθ και να είναι κατάλλθλοσ για περιοδικά και χαρτιά μεγζκουσ Α4. Να ζχει 
διαςτάςεισ28x34 cm και πλάτοσ ράχθσ 8cm.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 96) άάκελοσ χάρτινοσ με αυτιά απλόσ. Ο φάκελοσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ από λεπτό 
χαρτόνι με εςωτερικά αυτιά για καλφτερθ ςυγκράτθςθ των φφλλων, να διακζτει τυπωμζνθ ετικζτα ςτο εξϊφυλλο, 
διαςτάςεων Μικοσ x Φψοσ: 25x35cm, χωρίσ ράχθ. Να διατίκεται ςε διάφορα χρϊματα. 

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 101,102).έΑΦΨΣΞΣΥΨΕΧ ΠΕΨΑΟΛΞΣΛ Ο χαρτοκόπτθσ να είναι ιδανικόσ για εφκολο άνοιγμα φακζλων 
και να μθν ςκίηει το περιεχόμενο ζγγραφο ςτθν προςπάκεια ανοίγματοσ. Να είναι καταςκευαςμζνοσ από μεταλλικό 
ανοξείδωτο υλικό.  

 (ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 6,7,97).έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΧΕ ΞΩΒΣ Ι ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ 

  Κφβοσ ςθμειϊςεων Ο κφβοσ ςθμειϊςεων να είναι λευκά φφλλα ςθμειϊςεων, διαςτάςεων 90 x 90 mm, ςε 
ςυςκευαςία των 500 φφλλων.  

 Αυτοκόλλθτα χαρτάκια ςθμειϊςεων Τα αυτοκόλλθτα χαρτάκια ςθμειϊςεων να είναι κίτρινα ι ςε διάφορα 
χρϊματα διαςτάςεων 50x50mm Συςκευαςία 300 φφλλων ι.  75Ω75mm  Συςκευαςία 400φφλλων.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Ρο 100,101).Τα ψαλίδια πρζπει να διακζτουν πλαςτικι εργονομικι λαβι και λεπίδα από ανοξείδωτο 
ατςάλι. Οι λεπίδεσ να ζχουν μικοσ 13 και 25 cm. 

2.2.4. ΥΡΘΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 2 Ρο 12,13 ). ΡΫΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ Το πρωτόκολλο αλλθλογραφίασ να διακζτει 16 ςτιλεσ (8 
ανά ςελίδα,) ςτισ οποίεσ να αναγράφονται ο αφξων αρικμόσ, θ θμερομθνία παραλαβισ του εγγράφου, ο αρικμόσ 
ειςερχομζνου εγγράφου, ο τόποσ που εκδόκθκε, Αρχι που το ζχει εκδϊςει, περίλθψθ ειςερχομζνου εγγράφου, 
Διεφκυνςθ ςτθν οποία δόκθκε, Αρχι ςτθν οποία απευκφνεται, περίλθψθ εξερχομζνου εγγράφου, χρονολογία, 
θμερομθνία διεκπεραίωςθσ, αρικμόσ διεκπεραίωςθσ, ςχετικοί αρικμοί, φάκελοσ αρχείου και παρατθριςεισ. Να 
καλφπτεται με χοντρό, ςκλθρό εξϊφυλλο καταςκευαςμζνο από ςυμπιεςμζνο χαρτόνι.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 2 Ρο 6,8, 10,11,12,13 ).  Τα βιβλία  πρζπει να ζχει ανκεκτικό χοντρό ςκλθρό εξϊφυλλο.  

(ΥΛΡΑΞΑΧ 3 Ρο 1,2) άίΨΣΑΡΨΛΓΦΑάΛΞΣ έΑΦΨΛ 80 γρ. ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ Α4 & Α3 

ΨΕέΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΕΧ 

Τα ςτοιχεία του παραπάνω χαρτιοφ πρζπει να είναι: 

 Είδοσ: Ψωτοαντιγραφικό χαρτί κατάλλθλο για ψθφιακοφσ εκτυπωτζσ, για εκτυπωτζσ laser και fax. 

 Υοςότθτα: 2.500 πακζτα των 500 φφλλων Α4 

                                  25 πακζτα των 500 φφλλων  Α3 

 Βάροσ: 80 γρ. ανά Μ2 

 Υάχοσ – Υυκνότθτα: 100 μΜ  +/- 4% 

 Επιφάνεια: Ματ επεξεργαςμζνθ, χωρίσ κθλίδεσ, ςτίγματα ι ραβδϊςεισ 

 Χφςταςθ: Από 100% χθμικά κατεργαςμζνο χαρτοπολτό 

 έρϊμα: Λευκό 

 Οευκότθτα: Άνω του 90% 

 Αδιαφάνεια:  Άνω του 90% 

 Ωγραςία:  Επικυμθτι 4-5% 

 Ξοπι: Εντελϊσ λεία, άριςτθ από πλευράσ ποιότθτασ ακμϊν. Νερά χάρτου παράλλθλα προσ τθν μεγαλφτερθ 

διάςταςθ 

 Επιφάνεια πλευρϊν: Ρρζπει να είναι τζλεια χωρίσ υπολείμματα κοπισ (ξεφτίςματα) 

 Χυςκευαςία: Σε δεςμίδεσ των 500 φφλλων θ κακεμία, περιτυλιγμζνεσ με αδιάβροχο χαρτί για τθν προφφλαξθ 

από τθν υγραςία του περιβάλλοντοσ. 
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 Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να κατακζςουν δείγματα από το προςφερόμενο χαρτί. Θ ποςότθτα του δείγματοσ 

πρζπει να είναι αρκετι (1 ΔΕΣΜΙΔΑ) προκειμζνου να δοκιμαςκεί ςτα φωτοαντιγραφικά μθχανιματα τθσ 

Επιτροπισ. Το αποτζλεςμα τθσ δοκιμισ κα λθφκεί ςοβαρά υπόψθ για τθν επιλογι του καταλλθλότερου. 

 

3.Χυςκευαςία   

3.1.Θ γραφικι φλθ κα τοποκετθκεί ανά είδοσ ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ (προςυςκευαςίεσ), οι οποίεσ κα πρζπει να 
είναι καινοφριεσ, κλειςτζσ και ςφραγιςμζνεσ. Δεν κα πρζπει να είναι ςκιςμζνεσ και να παρουςιάηουν ίχνθ 
παραβίαςθσ.  

3.2. Οι προςυςκευαςίεσ κα παραδίδονται ςε χαρτοκιβϊτια (δευτερογενισ ςυςκευαςία) κατάλλθλου βάρουσ και 
αντοχισ για παλετοποίθςθ.  

4. Επιςθμάνςεισ  

4.1. Ενδείξεισ πάνω ςτθν προςυςκευαςία Επί τθσ προςυςκευαςίασ κα πρζπει, κατ’ ελάχιςτον, να αναγράφονται οι 

ακόλουκεσ πλθροφορίεσ με ευανάγνωςτουσ, εμφανείσ και ανεξίτθλουσ χαρακτιρεσ:  Το είδοσ γραφικισ φλθσ που 

περιζχει.  Το όνομα ι θ εταιρικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του υπεφκυνου προςϊπου. 

 4.2. Ενδείξεισ πάνω ςτθ δευτερογενι ςυςκευαςία Στθν εξωτερικι επιφάνεια τθσ δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ κα 

πρζπει να υπάρχει επιςιμανςθ με τα παρακάτω τουλάχιςτον ςτοιχεία:  Θ επωνυμία του αναδόχου.  Θ περιγραφι 

του είδουσ.  Ο αρικμόσ των ςυςκευαςιϊν που περιζχονται.  

5. Διενεργοφμενοι Ζλεγχοι Θ Επιτροπι Ραραλαβισ ςε τυχαία και αντιπροςωπευτικά δείγματα ςε ποςοςτό 5% (ςτθν 
πλθςιζςτερθ ακζραια μονάδα και όχι λιγότερο από δφο) τθσ παραδοκείςασ ποςότθτασ ελζγχει μακροςκοπικά τισ 
απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 2.1.3 και 2.2 και τισ απαιτιςεισ ςυςκευαςίασ και επιςιμανςθσ, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 3 και 4. Επίςθσ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ, ςτα μιςά από τα δείγματα του ωσ άνω μακροςκοπικοφ 
ελζγχου, προβαίνει ςε πρακτικι δοκιμαςία των προσ παραλαβι υλικϊν για τον ζλεγχο των λειτουργικϊν 
χαρακτθριςτικϊν όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2. Τα δείγματα που λαμβάνονται για τθν πρακτικι 
δοκιμαςία βαρφνουν τον προμθκευτι ο οποίοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ αντικατάςταςθ αυτϊν ϊςτε ςε κάκε 
περίπτωςθ να παραδίδεται θ αρχικϊσ ςυμφωνθκείςα ποςότθτα. Θ Υπθρεςία διατθρεί ανά πάςα ςτιγμι το δικαίωμα 
να προβεί ςε εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ των παραδοκζντων προϊόντων μετά από νζα δειγματολθψία. Το είδοσ των 
εργαςτθριακϊν ελζγχων και θ ποςότθτα του δείγματοσ κα κακορίηονται μετά από επικοινωνία με το Γενικό Ωθμείο 
του Κράτουσ (ΓΩΚ).  

6. Ωποχρεϊςεισ Υρομθκευτϊν Κάκε υποψιφιοσ προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλει τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά μαηί με τισ τεχνικζσ προςφορζσ:  

6.1. Ωπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία αναγράφεται ότι ζλαβε γνϊςθ και ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ 
προδιαγραφισ ςτο ςφνολό τουσ χωρίσ καμία μεταβολι.  

6.2. Ωπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι το υπό προμικεια είδοσ  ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ του 
Κανονιςμοφ ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. Θ Υπθρεςία μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ διατθρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κρικεί αναγκαίο, να 
ηθτιςει να προςκομιςτοφν δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ ι να διενεργθκοφν εργαςτθριακζσ δοκιμζσ.  

7. Σχετικι Νομοκεςία 7.1. Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβοφλιου τθσ 
18θσ Δεκεμβρίου 2006 για τθν καταχϊριςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθν αδειοδότθςθ και τουσ περιοριςμοφσ των χθμικϊν 
προϊόντων (REACH). 7.2. Οδθγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 3θσ Δεκεμβρίου 
2001 για τθ γενικι αςφάλεια των προϊόντων. 7.3. Υ.Α. Α2−718/2014 (ΨΕΚ 2090/Β/31.7.2014 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛI ΨΕΩΔ  

 

ΨΩΥΣΥΣΛΘΠΕΡΣ ΕΡΨΩΥΣ ΩΥΕΩΚΩΡΘΧ ΔΘΟίΧΘΧ (TEΩΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Πζροσ Λ: Υλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
ii
  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Υαροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Σνομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 
(αφ) 
- Ονομαςία: ΣΩΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΩΑΝΙΫΝ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Ψορζα ΚΘΜΔΘΣ : 53625_8 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΚΙΑΘ 40, 1

οσ
 ΟΟΨΟΣ, ΩΑΝΙΑ, Τ.Κ. 73135 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΡΑΤΣΑΚΟΥΛΑΚΘ ΕΛΕΝΘ 
- Τθλζφωνο: 28213 41773 
- Θλ. ταχυδρομείο: schepitropi2@chania.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.chania.gr 

Β: Υλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΨΙΚΘΣ ΥΛΘΣ, ΥΡΘΕΣΙΑΚΫΝ ΒΙΒΛΙΫΝ ΚΑΙ ΨΫΤΟΑΝΤΙΓΑΨΙΚΟΥ ΩΑΤΙΟΥ Α4&Α3 Ξωδικοί 
CPV:  

για το ΨΠΘΠΑ 1 30192700-8, 

 για το ΨΠΘΠΑ 2 22110000-4 

 για το ΨΠΘΠΑ 3 30197643-5 

 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : προμικειεσ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : 3 ΤΜΘΜΑΤΑ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΨΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΫΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΨΟΕΑ ΕΚΤΟΣ ΑΡΟ ΤΟ ΜΕΟΣ ΙΙ Γ ΣΕΛ. 61 , Δ ΣΕΛ. 62, ΜΕΟΣ IV Β ΣΕΛ. 69,70,Γ ΣΕΛ. 71,72, ΜΕΟΣ V 
ΣΕΛ. 74. 
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Πζροσ II: Υλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Υλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό 
αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
iii 

: 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 
μεςαία επιχείρθςθ

iv
; 

 

Πόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, 
«κοινωνικι επιχείρθςθ»

v
 ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία 
ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι 
απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............] 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, 
ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, 
ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε 
κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το 
μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά 
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο

vi
: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ 
κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ 
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε:  

 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 
άλλουσ

vii
; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 
που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 
επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Υλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά 
με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, 
τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Υλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων άΣΦΕίΡ
viii

  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια 
και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 
κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του 
παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο 
και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν 
απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, 
όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ 
διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Υλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 
αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 

131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ 

μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Πζροσ III: Οόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Οόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
ix
 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
x
· 

 δωροδοκία
xi,xii

· 

 απάτθ
xiii

· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
xiv·

 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
xv

· 

 
παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxvi.

 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου

xvii
 το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 
εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+

xviii
 

Εάν ναι, αναφζρετε
xix

: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+

xx
 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 
ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)

xxi
; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
xxii

: *……+ 
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Β: Οόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ

xxiii
, 

ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 
εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ 
ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;

xxiv
 

άΣΦΣΛ 
 

ΕΛΧάΣΦΕΧ ΞΣΛΡίΡΛΞΘΧ 
ΑΧάΑΟΛΧΘΧ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):

 xxv
 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Οόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίου

xxvi
; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 
από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ

xxvii
 : 

α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από 
το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ 
εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 
ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 
του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ 
περιςτάςεισ

xxviii 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα

xxix
; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……] 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων

xxx
, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει 
με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ

xxxi
; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια

xxxii
 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα 
τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 
λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ 
τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 
που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΟΟΣΛ ΟΣΓΣΛ ΑΥΣΞΟΕΛΧΠΣΩ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005

xxxiii
: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 
του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Πζροσ IV: Ξριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ 
ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Ξαταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Σ οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ

xxxiv
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Ωρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Σικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν 
ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 
εξισ 

xxxv
: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα 
που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον 
αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο 
εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον αρικμό 
ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ

xxxvi
: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 
διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ 
περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε 
ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ 
φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσ

xxxvii
 που ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ 

ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ 
τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και y

xxxviii
 -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

*……..........+ 
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(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει 
προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Ψεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Σ οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ

xxxix
, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα 
ζργα του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι  
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων 
εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ

xl
, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που 
ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ

xli
: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφ
ι 

ποςά θμερομθν
ίεσ 

παραλιπτε
σ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι 
τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ

xlii
, ιδίωσ τουσ 

υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 
οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει 
το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που 
διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει 
τα ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ 
εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι 
υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε 
κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια 
ελζγχων

xliii
 όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι 

τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα 
μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και 
τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ; 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται 

 
 
α)*......................................……+ 
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ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει 
τα ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό 
του οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των 
διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία τρία 
ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του 
τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και 
τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει 
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ

xliv
 το 

ακόλουκο τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ 
των προϊόντων που κα προμθκεφςει, τα οποία δεν 
χρειάηεται να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 
γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα 
οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των 
προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 
διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Δ: Χυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι 
τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Πζροσ V: Υεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ 
ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον 
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν 
ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα 
πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα 
πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ διαλόγου 
και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Σ οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Υλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν 
για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων 
με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ 
μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, αναφζρετε για 
κακζνα από αυτά αν ο οικονομικόσ φορζασ 
διακζτει τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 
θλεκτρονικά

xlv
, αναφζρετε για το κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι

xlvi
 

 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+

xlvii
 

 

                                                           
i
  Σφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ παροφςασ. 

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

iii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iv Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων 
(ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι 
το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το 
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 
εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ 
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

v Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

vi Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vii Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

viii  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 
επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι 
επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα 
εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

ix Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ 
από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

x Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
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xi Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 
31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (άΕΞ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 
ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xiii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 
τθσ 27.11.1995, ς. 48)  όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΨΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 
ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiv Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ 
(ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ 
αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά 
με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15)  που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι 
τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xvi Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvii Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), 
τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxi Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 
παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 
παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxii Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ 
επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxiii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiv Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ 
από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ 
λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ 
δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ 
φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ  

xxv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxvi Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvii . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxviii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxix Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 
3863/2010 . 

xxx Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxxi Ρρβλ άρκρο 48. 
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xxxii  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 
2016/7) 

xxxiii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΨΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και 
άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiv Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Υαράρτθμα αυτό. 

xxxv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvii Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxix Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xl Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xli Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα 
ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xlii Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων 
οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα 
ΤΕΥΔ. 

xliii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό 
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliv Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και 
ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ 
ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xlv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛV – Ωπόδειγμα Ψεχνικισ Υροςφοράσ  

ΨΕέΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΕΧ 

ΨΠΘΠΑ 1 

Α/Α  ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

ΩΥΣέΦΕίΨΛ
ΞΘ 
ΑΥΑΛΨΘΧΘ 

ΑΥΑΡΨΘΧΘ 
ΥΦΣΠΘΚΕΩ
ΨΘ 

ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

1 
ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ 
ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΞΣΞΞΛΡΣ ΨΕΠΑέΛΣ 

100 ΡΑΛ   

2 
ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ 
ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΠΑΩΦΣΩ ΨΕΠΑέΛΣ 

300 ΡΑΛ   

3 
ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ 
ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΠΥΟΕ ΨΕΠΑέΛΣ 

100 ΡΑΛ   

4 
ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ 
ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΥΦΑΧΛΡΣΩ ΨΕΠΑέΛΣ 

100 ΡΑΛ   

5 
ΑΥΣΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΨΩΥΣΩ 
ΨΑΡΑΟΛΑ ΨΕΠΑέΛΣ 20 

ΡΑΛ   

6 

ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ 
ΞΛΨΦΛΡΑ 50 έ 50 MM ΠΥΟΣΞ 300 
άΩΟΟίΡ ΨΕΠΑέΛΣ 200 

ΡΑΛ   

7 

ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ 
ΞΛΨΦΛΡΑ 75 έ 75MM ΠΥΟΣΞ 400 
άΩΟΟίΡ  ΨΕΠΑέΛΣ 120 

ΡΑΛ   

8 

ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 104 έ 146MM  
ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ 40 άΩΟΟίΡ (1 
ΕΨΛΞΕΨΨΑ/άΩΟΟΣ) ΥΑΞΕΨΣ 15 

ΡΑΛ   

9 

ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 30 έ 100MM ΧΕ 
ΥΑΞΕΨΣ ΨίΡ 40 άΩΟΟίΡ (5 
ΕΨΛΞΕΨΕΧ/άΩΟΟΣ) ΥΑΞΕΨΣ 15 

ΡΑΛ   

10 

ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 50 έ 100MM  ΧΕ 
ΥΑΞΕΨΣ 120 άΩΟΟίΡ 
(3ΕΨΛΞΕΨΨΕΧ/άΩΟΟΣ) ΥΑΞΕΨΣ 20 

ΡΑΛ   

11 

ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 70 X 100MM ΧΕ 
ΥΑΞΕΨΣ 80 άΩΟΟίΡ (2ΕΨΛΞΕΨΨΕΧ/ 
άΩΟΟΣ) ΥΑΞΕΨΣ 15 

ΡΑΛ   

12 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΧΕΟΛΔΕΧ Α4 210MM X 
297MM ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ ΥΑΞΕΨΣ 10 

ΡΑΛ   

13 

ΒΑΧΕΛΧ (ΚΘΞΘ) ΓΛΑ ΞΩΒΣΩΧ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ 
ΥΟΑΧΨΛΞΘ  ΓΛΑ έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ 
90έ90 MM ΨΕΠΑέΛΣ 10 

ΡΑΛ   

14 

ΒΑΧΕΛΧ ΧΕΟΣΨΕΝΥ ΠΕΓΑΟΕΧ ΠΕ 
ΑΡΨΛΣΟΛΧΚΘΨΛΞΘ ΕΥΛΨΦΑΥΕΗΛΑ ΒΑΧΘ ΓΛΑ 
ΨΑΛΡΛΑ 33Π ΨΕΠΑέΛΣ 15 

ΡΑΛ   

15 

ΓΣΠΣΟΑΧΨΛέΑ ΓΦΑάΕΛΣΩ - 
ΧέΕΔΛΑΧΨΘΦΛΣΩ ΟΕΩΞΘ ΨΣΩΟΑέΛΧΨΣΡ 
3,5έ1,5 CM ΨΕΠΑέΛΣ 150 

ΡΑΛ   

16 
ΓΣΠΣΟΑΧΨΛέΑ ΔΛέΦίΠΘ (ΠΥΟΕ-
ΞΣΞΞΛΡΘ) ΠΘΞΣΩΧ 4 ΕΞ. ΨΕΠΑέΛΣ 100 

ΡΑΛ   

17 ΔΛΑΞΣΦΕΩΨΘΧ ΠΕΓΑΟΣΧ 25 άΩΟΟίΡ ΨΕΠΑέΛΣ 25 
ΡΑΛ   

18 ΔΛΑΞΣΦΕΩΨΘΧ ΠΕΧΑΛΣΧ 10 άΩΟΟίΡ ΨΕΠΑέΛΣ 20 
ΡΑΛ   

19 
ΔΛΑΟΩΨΛΞΣ ΓΛΑ ΔΛΣΦΚίΨΛΞΣ 
έίΦΘΨΛΞΣΨΘΨΑΧ 20 ML  ΨΕΠΑέΛΣ 50 

ΡΑΛ   

20 

ΔΛΑάΑΡΕΛΑ ΥΟΑΧΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘΧ έΑΦΨΛΣΩ 
Α4 ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ(125 
MIC-250 MIC) ΨΕΠΑέΛΣ 20 

ΡΑΛ   

21 

ΔΛΑάΑΡΕΛΧ ΚΘΞΕΧ Α4  ΥΟΑΧΨΛΞΕΧ 
ΔΛΑάΑΡΕΛΧ ΨΩΥΣΩ Υ ΓΛΑ άΑΞΕΟΣΩΧ 
ΞΟΑΧΕΦ ΠΕ ΑΡΣΛΓΠΑ ΧΨΘΡ ΠΛΑ ΠΛΞΦΘ 
ΥΟΕΩΦΑ ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ. ΥΑΞΕΨΣ 100 

ΡΑΛ   

22 
ΔΛΑέίΦΛΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΑ Α4 5 
έΦίΠΑΨίΡ (ΨΕΠΑέΛΣ ΨίΡ 5) ΨΕΠΑέΛΣ 200 

ΡΑΛ   

23 
ΔΛΑέίΦΛΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΑ Α4 
ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΑ (1-20) ΨΕΠΑέΛΣ 200 

ΡΑΛ   

24 
ΔΛΣΦΚίΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ ΟΕΩΞΣΩ έΦίΠΑΨΣΧ, 
ΠΕ ΠΘΞΣΧ 6M ΞΑΛ ΠΕ ΥΟΑΨΣΧ 4,2MM  ΨΕΠΑέΛΣ 100 

ΡΑΛ   

25 
ΔΛΣΦΚίΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ ΟΕΩΞΣΩ έΦίΠΑΨΣΧ, 
ΠΕ ΠΘΞΣΧ 8,5M ΞΑΛ ΠΕ ΥΟΑΨΣΧ 8,4MM  ΨΕΠΑέΛΣ 50 

ΡΑΛ   

ΑΔΑ: ΩΝΙΑΟΚΞΨ-Ν5Ξ
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26 ΔΛΣΦΚίΨΛΞΣ ΩΓΦΣ  20 ML ΓΛΑ έΑΦΨΛ. ΨΕΠΑέΛΣ 150 
ΡΑΛ   

27 
ΕΞΨΩΥίΠΕΡΣΛ άΑΞΕΟΟΣΛ Α4 ΟΕΩΞΣΛ ΓΛΑ 
ΧέΣΟΛΞΕΧ ΕΕΨΑΧΕΛΧ ΨΕΠΑέΛΣ 1000 

ΡΑΛ   

28 
ΕΞΨΩΥίΧΘ ΨΛΨΟίΡ ΧΕ ΞΣΟΟΕΧ 
ΔΛΑΓίΡΛΧΠΣΩ (ΔΕΧΠΛΔΑ 400 άΩΟΟίΡ) ΔΕΧΠΛΔΑ 50 

ΡΑΛ   

29 
ΕίάΩΟΟΑ Α4 ΚΕΦΠΛΞΘΧ ΧΩΓΞΣΟΟΘΧΘΧ 
12MM ΨΕΠΑέΛΣ 20 

ΡΑΛ   

30 
ΘΠΕΦΣΟΣΓΛΑ ΓΦΑάΕΛίΡ 
(ΘΠΕΦΣΔΕΛΞΨΕΧ) ΕΨΣΩΧ 2018 ΨΕΠΑέΛΣ 5 

ΡΑΛ   

31 
ΚΘΞΘ ΕΓΓΦΑάίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΘ  ΓΛΑ Α4 
(ΧΞΑάΑΞΛ) ΨΕΠΑέΛΣ 10 

ΡΑΛ   

32 
ΞΑΦάΑΞΛΑ ΓΛΑ ΥΛΡΑΞΑ ΑΡΑΞΣΛΡίΧΕίΡ 
ΠΕ ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΞΕάΑΟΛ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 50  ΨΕΠΑέΛΣ 50 

ΡΑΛ   

33 

ΞΛΠίΟΛΕΧ ΥΟΑΧΨΛΞΕΧ ΟΕΩΞΕΧ  ΧΕ ΞΣΩΨΛ 
100 ΨΕΠΑέΛίΡ, ΑΥΣ ΧΩΡΚΕΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ 
ΥΣΩ ΔΕΡ ΒΓΑΗΣΩΡ ΧΞΣΡΘ ΞΑΨΑ ΨΘ 
έΦΘΧΘ ΨΣΩΧ ΨΕΠΑέΛΣ 10 

ΡΑΛ   

34 

ΞΛΠίΟΛΕΧ ΥΟΑΧΨΛΞΕΧ έΦίΠΑΨΛΧΨΕΧ ΧΕ 
ΞΣΩΨΛ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ ΑΥΣ ΧΩΡΚΕΨΛΞΣ 
ΩΟΛΞΣ ΥΣΩ ΔΕΡ ΒΓΑΗΣΩΡ ΧΞΣΡΘ ΞΑΨΑ 
ΨΘ έΦΘΧΘ ΨΣΩΧ ΨΕΠΑέΛΣ 10 

ΡΑΛ   

35 
ΞΟΑΧΕΦ 4/32 ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΧΕ ΔΛΑάΣΦΑ 
έΦίΠΑΨΑ ΨΕΠΑέΛΣ 80 

ΡΑΛ   

36 
ΞΟΑΧΕΦ 8/32 ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΧΕ ΔΛΑάΣΦΑ 
έΦίΠΑΨΑ ΨΕΠΑέΛΣ 80 

ΡΑΛ   

37 
ΞΟΑΧΕΦ ΕΛΔΛΞΑ ΓΛΑ ΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘ 
ΑΨΣΠΛΞίΡ ΔΕΟΨΛίΡ A5 ΨΕΠΑέΛΣ 120 

ΡΑΛ   

38 
ΞΟΛΠΑΞΣΠΕΨΦΣ ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΠΙΞΣΩΧ  
40CM ΨΕΠΑέΛΣ 30 

ΡΑΛ   

39 ΞΣΟΑ STIC 8 GR ΨΕΠΑέΛΣ 200 
ΡΑΛ   

40 ΞΣΟΑ ΦΕΩΧΨΘ ΧΕ ΧίΟΘΡΑΦΛΣ 30GR ΨΕΠΑέΛΣ 150 
ΡΑΛ   

41 ΞΣΟΑ ΧΨΛΓΠΘΧ 2GR ΨΕΠΑέΛΣ 100 
ΡΑΛ   

42 

ΞΣΟΟΕΧ ΑΡΑάΣΦΑΧ  60 GR 
ΓΦΑΠΠΣΓΦΑάΘΠΕΡΕΧ 
(ΔΛΑΓίΡΛΧΠΣΩ)ΥΑΞ. 400 ά ΥΑΞΕΨΣ 250 

ΡΑΛ   

43 

ΞΣΟΟΘΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ(ΧΕΟΣΨΕΝΥ ) 
ΔΛΑάΑΡΘΧ  ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ ΥΟΑΨΣΧ 15MMX 
ΠΘΞΣΧ 33 MM ΨΕΠΑέΛΣ 100 

ΡΑΛ   

44 

ΞΣΟΟΘΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ(ΧΕΟΣΨΕΝΥ 
)ΓΑΟΑΞΨίΔΘΧ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ ΥΟΑΨΣΧ 
19MM X ΠΘΞΣΧ 33MM ΨΕΠΑέΛΣ 100 

ΡΑΛ   

45 

ΞΣΥΛΔΛΑ ΠΘΞΣΩΧ 13-18CM ΞΑΛ 
ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ ΟΑΠΑ ΠΘΞΣΩΧ ΥΕΦΛΥΣΩ 
9CM. ΨΕΠΑέΛΣ 20 

ΡΑΛ   

46 

ΞΣΩΨΛΑ ΑΦέΕΛΣΩ ΑΥΣ ΑΡΚΕΞΨΛΞΣ 
έΑΦΨΣΡΛ ΠΕ ΟΑΧΨΛέΣ ΞΑΛ ΦΑέΘ 
ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 25X35X10CM    ΨΕΠΑέΛΣ 50 

ΡΑΛ   

47 

ΞΣΩΨΛΑ ΑΦέΕΛΣΩ ΑΥΣ ΑΡΚΕΞΨΛΞΣ 
έΑΦΨΣΡΛ ΠΕ ΟΑΧΨΛέΣ ΞΑΛ ΦΑέΘ 
ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 25X35X5CM  ΨΕΠΑέΛΣ 50 

ΡΑΛ   

48 
ΟΕΥΨΑ ΟΑΧΨΛέΑ ΥΦΣΧΔΕΧΘΧ ΧΩΧΞΕΩΑΧΜΑ 
1 ΞΛΟΣΪ ΨΕΠΑέΛΣ 3 

ΡΑΛ   

49 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΛ ΔΛΑΓΦΑΠΠΛΧΘΧ ΥΑέΣΧ 
ΠΩΨΘΧ 3-6 MM   ΧΕ ΔΛΑάΣΦΑ έΦίΠΑΨΑ  ΨΕΠΑέΛΣ 400 

ΡΑΛ   

50 

ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ 
ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΤΠΕΡΣΧ έΦίΠΑΨΣΧ 
ΠΑΪΦΣ   ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   ΨΕΠΑέΛΣ 1500 

ΡΑΛ   

51 

ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ 
ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ 
έΦίΠΑΨΣΧ ΞΣΞΞΛΡΣ   ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 
MM   ΨΕΠΑέΛΣ 100 

ΡΑΛ   

52 

ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ 
ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ 
έΦίΠΑΨΣΧ ΠΑΩΦΣ   ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 
MM   ΨΕΠΑέΛΣ 750 

ΡΑΛ   

ΑΔΑ: ΩΝΙΑΟΚΞΨ-Ν5Ξ
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53 

ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ 
ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ 
έΦίΠΑΨΣΧ ΠΥΟΕ   ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 
MM   ΨΕΠΑέΛΣ 100 

ΡΑΛ   

54 

ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ 
ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ 
έΦίΠΑΨΣΧ ΥΦΑΧΛΡΣΩ  ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 
MM   ΨΕΠΑέΛΣ 100 

ΡΑΛ   

55 ΠΕΟΑΡΛ ΞΩΑΡΣ ΓΛΑ ΨΑΠΥΣΡ 32GR ΨΕΠΑέΛΣ 20 
ΡΑΛ   

56 
ΠΕΟΑΡΛ ΠΑΩΦΣ 200 ML ΓΛΑ 
ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΣΠΕΡΣ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣ  ΨΕΠΑέΛΣ 5 

ΡΑΛ   

57 
ΠΕΟΑΡΛ ΠΑΩΦΣ 300 ML ΓΛΑ 
ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΣΠΕΡΣ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣ  ΨΕΠΑέΛΣ 5 

ΡΑΛ   

58 
ΠΕΟΑΡΛ ΠΑΩΦΣ 500 ML ΓΛΑ 
ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΣΠΕΡΣ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣ  ΨΕΠΑέΛΣ 5 

ΡΑΛ   

59 
ΠΘέΑΡΛΞΣ ΠΣΟΩΒΛ ΠΕ ΠΩΨΘ ΥΑέΣΩΧ  
0,5MM ΨΕΠΑέΛΣ 25 

ΡΑΛ   

60 
ΠΘέΑΡΛΞΣ ΠΣΟΩΒΛ ΠΕ ΠΩΨΘ ΥΑέΣΩΧ  
0,7MM ΨΕΠΑέΛΣ 25 

ΡΑΛ   

61 
ΠΣΟΩΒΛΑ ΑΥΟΘΧ ΓΦΑάΘΧ Θ ΑΡΨΛΧΨΣΛέΣ 
ΘΒ ΨΕΠΑέΛΣ 200 

ΡΑΛ   

62 
ΠΩΨΕΧ ΓΛΑ ΠΘέΑΡΛΞΑ ΠΣΟΩΒΛΑ 0,5 MM 
(ΨΕΠΑέΛΣ ΨίΡ 12) ΨΕΠΑέΛΣ 10 

ΡΑΛ   

63 
ΠΩΨΕΧ ΓΛΑ ΠΘέΑΡΛΞΑ ΠΣΟΩΒΛΑ 0,7 MM 
(ΨΕΠΑέΛΣ ΨίΡ 12) ΨΕΠΑέΛΣ 10 

ΡΑΛ   

64 
ΡΨΣΧΛΕ Α4  ΕΩΞΑΠΥΨΑ ΥΟΑΧΨΛΞΑ ΠΕ 
ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΕΟΑΧΠΑ ΨΕΠΑέΛΣ 300 

ΡΑΛ   

65 
ΩΧΨΦΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ ΧΕ ΞΣΩΨΑΞΛ ΠΕ 2 
ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΑ ΟΑΠΑΧ ΨΕΠΑέΛΣ 20 

ΡΑΛ   

66 ΥΛΡΑΞΑΧ άΕΟΟΣΩ 60 έ 90 ΕΞ. ΨΕΠΑέΛΣ 10 
ΡΑΛ   

67 
ΧΥΣΓΓΣΧ ΓΛΑ ΥΛΡΑΞΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩ 
ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 5CMX15CMX4 CM ΥΕΦΛΥΣΩ ΨΕΠΑέΛΣ 500 

ΡΑΛ   

68 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ 
ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ έΦίΠΑ ΠΑΩΦΣ  ΨΕΠΑέΛΣ 50 

ΡΑΛ   

69 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ 
ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ έΦίΠΑ ΥΦΑΧΛΡΣ ΨΕΠΑέΛΣ 50 

ΡΑΛ   

70 

ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ 
ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ έΦίΠΑΨΑ  
ΞΣΞΞΛΡΣ ΨΕΠΑέΛΣ 50 

ΡΑΛ   

71 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ 
ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ έΦίΠΑΨΑ ΠΥΟΕ ΨΕΠΑέΛΣ 500 

ΡΑΛ   

72 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ 
ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,7 MM ΧΕ έΦίΠΑΨΑ ΞΣΞΞΛΡΣ ΨΕΠΑέΛΣ 50 

ΡΑΛ   

73 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ 
ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,7 MM ΧΕ έΦίΠΑΨΑ ΠΑΩΦΣ ΨΕΠΑέΛΣ 50 

ΡΑΛ   

74 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ 
ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,7 MM ΧΕ έΦίΠΑΨΑ ΠΥΟΕ ΨΕΠΑέΛΣ 250 

ΡΑΛ   

75 
ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΡΣ 3 28MM ΧΕ 
ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ ΞΣΩΨΛ 50 

ΡΑΛ   

76 
ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΡΣ 4 33MM ΧΕ 
ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ ΞΣΩΨΛ 80 

ΡΑΛ   

77 
ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΡΣ 5 50MM ΧΕ 
ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ ΞΣΩΨΛ 70 

ΡΑΛ   

78 
ΧΩΦΑάΛΔΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣΩ 
ΡΣ24-6  ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 1.000 ΨΕΠΑέΛίΡ. ΞΣΩΨΛ 80 

ΡΑΛ   

79 
ΧΩΦΑάΛΔΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣΩ 
ΡΣ64 ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 2.000 ΨΕΠΑέΛίΡ. ΞΣΩΨΛ 150 

ΡΑΛ   

80 
ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ ΠΕΓΑΟΣ (25άΩΟΟίΡ) ΓΛΑ 
ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΩΧ ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΡΣ24-6 ΨΕΠΑέΛΣ 50 

ΡΑΛ   

81 
ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ ΠΛΞΦΣ (12 άΩΟΟίΡ) ΓΛΑ 
ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΩΧ ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΡΣ64 ΨΕΠΑέΛΣ 50 

ΡΑΛ   

82 
ΧάΦΑΓΛΔΑ ΑΩΨΣΠΑΨΘ 
AΩΨΣΠΕΟΑΡίΠΕΡΘ  4 ΧΕΛΦίΡ ΨΕΠΑέΛΣ 10 

ΡΑΛ   

83 ΧάΦΑΓΛΔΑ ΧΨΦΣΓΓΩΟΘ ΩΟΛΡΘ 3 ΞΩΞΟίΡ  ΨΕΠΑέΛΣ 6 
ΡΑΛ   

84 
ΨΑΠΥΣΡ ΠΥΟΕ ΠΕΓΑΟΣ ΡΣ 1 
ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ 11X7CM  ΨΕΠΑέΛΣ 10 

ΡΑΛ   

85 
ΨΑΠΥΣΡ ΠΥΟΕ ΠΛΞΦΣ ΡΣ 2 ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ 
15,8X9CM  ΨΕΠΑέΛΣ 10 

ΡΑΛ   
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86 

άΑΞΕΟΑ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΠΥΕΗ  Θ 
ΟΕΩΞΑ ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ   ΓΛΑ ΞΑΦΨΕΟΑ 
ΠΑΚΘΨΘ 33 X 35  ΨΕΠΑέΛΣ 200 

ΡΑΛ   

87 
άΑΞΕΟΑ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΠΥΕΗ  Θ 
ΟΕΩΞΑ ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ 176 έ 250 MM A5 ΨΕΠΑέΛΣ 500 

ΡΑΛ   

88 
άΑΞΕΟΑ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΠΥΕΗ  Θ 
ΟΕΩΞΑ ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ 230 έ 320 MM A4 ΨΕΠΑέΛΣ 500 

ΡΑΛ   

89 

άΑΞΕΟΣΧ ΑΥΟΣΧ (ΔΛάΩΟΟΣΧ)  ΑΡΟ 
ΛΕΡΤΟ ΩΑΤΟΝΙ (ΩΫΙΣ ΕΣΫΤΕΙΚΑ ΑΥΤΙΑ),  
25X35MM ΨΕΠΑέΛΣ 50 

ΡΑΛ   

90 

άΑΞΕΟΣΧ ΑΦέΕΛΣΩ ΠΕ ΞΣΩΠΥίΠΑ 
ΥΟΑΧΨΛΞΣΧ ΡΑ ΕέΕΛ ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ ΠΘΞΣΧ X 
ΪήΣΧ: 25X35CM, έίΦΛΧ ΦΑέΘ .  ΨΕΠΑέΛΣ 100 

ΡΑΛ   

91 

άΑΞΕΟΣΧ ΠΕ ΑΩΨΛΑ ΞΑΛ ΟΑΧΨΛέΣ 
(PRESPAN), 25X35MM ΑΡΟ ΩΑΤΙ ΣΕ 
ΔΙΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ ΨΕΠΑέΛΣ 200 

ΡΑΛ   

92 

άΑΞΕΟΣΧ ΠΕ ΑΩΨΛΑ ΞΑΛ ΟΑΧΨΛέΣ 
ΥΟΑΧΨΛΞΣΥΣΛΘΠΕΡΣΧ (ΔΛάΩΟΟΣΧ)  
25X35MM ΨΕΠΑέΛΣ 400 

ΡΑΛ   

93 
ΨΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ 
25X35X8  ΡΑΝΙΝΘ ΑΩΘ (ΡΑΝΟΔΕΤΟ)  ΨΕΠΑέΛΣ 20 

ΡΑΛ   

94 
ΨΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙΑ ΩΫΙΣ ΑΥΤΙΑ 
25X35X8CM , ΡΑΝΙΝΘ ΑΩΘ (ΡΑΝΟΔΕΤΟ)  ΨΕΠΑέΛΣ 10 

ΡΑΛ   

95 

άΑΞΕΟΣΧ ΨΩΥΣΩ BOX ΩΑΤΙΝΟΣ ΝΑ ΕΩΕΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ28X34 CM ΚΑΙ ΡΛΑΤΟΣ ΑΩΘΣ 
8CM ΨΕΠΑέΛΣ 10 

ΡΑΛ   

96 
άΑΞΕΟΣΧ έΑΦΨΛΡΣΧ ΠΕ ΑΩΨΛΑ ΑΥΟΣΧ  
ΑΡΟ ΛΕΡΤΟ ΩΑΤΟΝΙ ΜΕ ΕΣΫΤΕΙΚΑ ΑΥΤΙΑ ΨΕΠΑέΛΣ 10 

ΡΑΛ   

97 

έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΟΕΩΞΑ 
ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 9CM X 9CM ΧΕ ΧέΘΠΑ 
ΞΩΒΣΩ 500 άΩΟΟίΡ. ΨΕΠΑέΛΣ 100 

ΡΑΛ   

98 
έΑΦΨΛ ΧέΕΔΛΑΧΘΧ  DUREX MAT 
35X50CM/150GR ΑΡΨΛΧΨΣΛέΣ SCHOELLER ΨΕΠΑέΛΣ 300 

ΡΑΛ   

99 
έΑΦΨΛ ΧέΕΔΛΑΧΘΧ DUREX ΓΩΑΟΛΧΨΕΦΣ 
50έ70CM 150GR ΑΡΨΛΧΨΣΛέΣ SCHOELLER  ΨΕΠΑέΛΣ 100 

ΡΑΛ   

100 
έΑΦΨΛ A4 έΦίΠΑΨΛΧΨΣ 160 ΓΦ. ΧΕ 
ΔΕΧΠΛΔΑ ΨίΡ 250 άΩΟΟίΡ ΔΕΧΠΛΔΑ 15 

ΡΑΛ   

101 έΑΦΨΣΞΣΥΨΕΧ ΠΕΨΑΟΛΞΣΛ   18MM  ΨΕΠΑέΛΣ 20 
ΡΑΛ   

102 έΑΦΨΣΞΣΥΨΕΧ ΠΕΨΑΟΛΞΣΛ  9 MM  ΨΕΠΑέΛΣ 15 
ΡΑΛ   

103 έΑΦΨΣΡΛ CANSON 50 cm X 70 cm 220 ΓΦ. ΨΕΠΑέΛΣ 200 
ΡΑΛ   

104 έΑΦΨΣΡΛ CANSON A4 220 ΓΦ. ΨΕΠΑέΛΣ 100 
ΡΑΛ   

105 ήΑΟΛΔΛ ΠΕΓΑΟΣ 25CM ΨΕΠΑέΛΣ 10 
ΡΑΛ   

106 ήΑΟΛΔΛ ΠΛΞΦΣ 13CM ΨΕΠΑέΛΣ 10 
ΡΑΛ   

 

 

ΨΠΘΠΑ 2 

 Α/Α 

ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΕΛΔΣΩΧ ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ  ΩΥΣέΦΕίΨΛΞΘ 
ΑΥΑΛΨΘΧΘ 

ΑΥΑΡΨΘΧΘ 
ΥΦΣΠΘΚΕΩΨΘ 

ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

1 

ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 
CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ 
ΕΞΫΨΥΛΛΟ ΤΕΜΑΩΙΟ 140 

ΡΑΛ   

2 

ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 
ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ ΤΕΜΑΩΙΟ 100 

ΡΑΛ   

3 

ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΕΡΑΛ 
ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 
ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ ΤΕΜΑΩΙΟ 60 

ΡΑΛ   

4 

ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 
ΣΩΟΛΕΙΟΥ  ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 
CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ 
ΕΞΫΨΥΛΛΟ ΤΕΜΑΩΙΟ 10 

ΡΑΛ   
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5 

ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΜΕ  
ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ 
ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ ΤΕΜΑΩΙΟ 70 

ΡΑΛ   

6 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΕΤΘΙΟ ΜΘΤΫΟΥ Α4 100Ψ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ/ΕΡΑΛ  ΜΕ ΩΟΝΤΟ 
ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) ΤΕΜΑΩΙΟ 5 

ΡΑΛ   

7 
ΒΙΒΛΙΟ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΣΩΟΛΙΚΘΣ ΗΫΘΣ 
Α4 100Ψ. Λ. ΤΕΜΑΩΙΟ 1 

ΡΑΛ   

8 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΤΫΟΥ ΜΑΘΘΤΫΝ 30Ω40  
300Ψ. Λ.ΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 
(ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) ΤΕΜΑΩΙΟ 5 

ΡΑΛ   

9 
ΒΙΒΛΙΟ ΡΟΙΝΫΝ-ΕΡΙΒΟΛΘΣ ΚΥΫΣΕΫΝ  
Α4 100Ψ ΤΕΜΑΩΙΟ 2 

ΡΑΛ   

10 

ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΞΕΫΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ  Α4 
100Ψ.ΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 
(ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) ΤΕΜΑΩΙΟ 5 

ΡΑΛ   

11 

ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΞΕΫΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΚΑΘΘΓΘΤΫΝ 24Ω 34 300Ψ.ΜΕ ΩΟΝΤΟ 
ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) ΤΕΜΑΩΙΟ 20 

ΡΑΛ   

12 

ΒΙΒΛΙΟ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ 25Ω35 100ΨΜΕ 
ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ)  ΤΕΜΑΩΙΟ 10 

ΡΑΛ   

13 

ΒΙΒΛΙΟ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ 25Ω35 200Ψ ΜΕ 
ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) ΤΕΜΑΩΙΟ 15 

ΡΑΛ   

14 
ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΛΫΣΙΜΫΝ 25Ω35 
100Ψ  ΤΕΜΑΩΙΟ 5 

ΡΑΛ   

15 

ΘΜΕΘΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΟΥΣΙΫΝ  8 ΫΫΝ 
ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΩΟΛΕΙΟ   ΑΥΤΟΓΑΨΙΚΟ 
ΔΙΡΛΟΤΥΡΟ ΜΡΛΟΚ 50 ΨΥΛΛΫΝ 16 CM 
X 21 CM ΤΕΜΑΩΙΟ 30 

ΡΑΛ   

16 

 ΘΜΕΘΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΟΥΣΙΫΝ 
ΑΥΤΟΓΑΨΙΚΟ ΔΙΡΛΟΤΥΡΟ ΜΡΛΟΚ  50 
ΨΥΛΛΫΝ 16 CM X 21 CM ΤΕΜΑΩΙΟ 800 

ΡΑΛ   

17 
ΜΡΛΟΚ ΑΙΤΘΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΑΡΟΥΣΙΫΝ 50 ΨΥΛΛΫΝ ΤΕΜΑΩΙΟ 200 

ΡΑΛ   

18 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΫΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ΛΥΚΕΙΟΥ 10 CM X13 CM ΤΕΜΑΩΙΟ 150 

ΡΑΛ   

 

ΨΠΘΠΑ 3 

Α/Α έΑΦΨΛ άίΨΣΑΡΨΛΓΦΑάΛΞΣΩ Α4, Α3 
ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

ΩΥΣέΦΕίΨΛΞΘ 
ΑΥΑΛΨΘΧΘ 

ΑΥΑΡΨΘΧΘ 
ΥΦΣΠΘΚΕΩΨΘ 

ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

1 
ΩΑΤΙ ΛΕΥΚΟ ΨΫΤΟΑΝΤΙΓΑΨΙΚΟ Α4 
80 GR/M2 ΡΑΚΕΤΟ 500 ΨΥΛΛΫΝ ΡΑΚΕΤΟ 2.500 ΡΑΛ 

 

ΔΕΙΓΜΑ 

2 
ΩΑΤΙ ΛΕΥΚΟ ΨΫΤΟΑΝΤΙΓΑΨΙΚΟ  Α3 
80 GR/M2 ΡΑΚΕΤΟ 500 ΨΥΛΛΫΝ ΡΑΚΕΤΟ 25 ΡΑΛ 

 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

 

Κάκε υποψιφιοσ προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογθτικά μαηί με τισ τεχνικζσ προςφορζσ:  

6.1. Ωπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία αναγράφεται ότι ζλαβε γνϊςθ και ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ προδιαγραφισ ςτο ςφνολό τουσ 
χωρίσ καμία μεταβολι.  

6.2. Ωπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι το υπό προμικεια είδοσ  ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ ΕΚ 1907/2006 - 
R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ Υπθρεςία μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 
διατθρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κρικεί αναγκαίο, να ηθτιςει να προςκομιςτοφν δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ ι να διενεργθκοφν 
εργαςτθριακζσ δοκιμζσ.  
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ V – Ωπόδειγμα Σικονομικισ Υροςφοράσ  

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΤΘΣ ΕΡΙΩΕΙΘΣΘΣ 

 

ΕΡΫΝΥΜΙΑ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Δ/ΝΣΘ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΤΘΛ ΨΑΞ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Α.Ψ.Μ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

email.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΥΦΣΧ ΨΘ ΧέΣΟΛΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ Δ/ΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ Δ. έΑΡΛίΡ ΓΛΑ ΨΣ ΔΛΑΓίΡΛΧΠΣ «ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ ΓΦΑάΛΞΘΧ ΩΟΘΧ, ΩΥΘΦΕΧΛΑΞίΡ ΒΛΒΟΛίΡ 
ΞΑΛ έΑΦΨΛ άίΨΣΑΡΨΛΓΦΑάΛΞΣΩ Α4 & Α3» 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΘΜΑ 1. ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.468,94 με Ψ.Ρ.Α 24% 

ΨΠΘΠΑ 1 

Α/Α  ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΑΧ 
ΧΕ ΕΩΦί  
έίΦΛΧ 
ά.Υ.Α  ΧΩΡΣΟΣ 

1 
ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ έΦίΠΑΨΣΧ 
ΞΣΞΞΛΡΣ ΨΕΠΑέΛΣ 

100  

 

2 
ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ έΦίΠΑΨΣΧ 
ΠΑΩΦΣΩ ΨΕΠΑέΛΣ 

300  

 

3 
ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ έΦίΠΑΨΣΧ 
ΠΥΟΕ ΨΕΠΑέΛΣ 

100  

 

4 
ΑΠΥΣΩΟΕΧ ΓΛΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩΧ ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ έΦίΠΑΨΣΧ 
ΥΦΑΧΛΡΣΩ ΨΕΠΑέΛΣ 

100  

 
5 ΑΥΣΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΨΩΥΣΩ ΨΑΡΑΟΛΑ ΨΕΠΑέΛΣ 20 

  

6 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΞΛΨΦΛΡΑ 50 έ 50 MM 
ΠΥΟΣΞ 300 άΩΟΟίΡ ΨΕΠΑέΛΣ 200 

  

7 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΞΛΨΦΛΡΑ 75 έ 75MM 
ΠΥΟΣΞ 400 άΩΟΟίΡ  ΨΕΠΑέΛΣ 120 

  

8 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 104 έ 146MM  ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ 40 
άΩΟΟίΡ (1 ΕΨΛΞΕΨΨΑ/άΩΟΟΣ) ΥΑΞΕΨΣ 15 

  

9 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 30 έ 100MM ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ ΨίΡ 40 
άΩΟΟίΡ (5 ΕΨΛΞΕΨΕΧ/άΩΟΟΣ) ΥΑΞΕΨΣ 15 

  

10 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 50 έ 100MM  ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ 120 
άΩΟΟίΡ (3ΕΨΛΞΕΨΨΕΧ/άΩΟΟΣ) ΥΑΞΕΨΣ 20 

  

11 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΕΨΛΞΕΨΕΧ 70 X 100MM ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ 80 
άΩΟΟίΡ (2ΕΨΛΞΕΨΨΕΧ/ άΩΟΟΣ) ΥΑΞΕΨΣ 15 

  

12 
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΕΧ ΧΕΟΛΔΕΧ Α4 210MM X 297MM ΨίΡ 100 
ΨΕΠΑέΛίΡ ΥΑΞΕΨΣ 10 

  

13 
ΒΑΧΕΛΧ (ΚΘΞΘ) ΓΛΑ ΞΩΒΣΩΧ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΘ  ΓΛΑ 
έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ 90έ90 MM ΨΕΠΑέΛΣ 10 

  

14 
ΒΑΧΕΛΧ ΧΕΟΣΨΕΝΥ ΠΕΓΑΟΕΧ ΠΕ ΑΡΨΛΣΟΛΧΚΘΨΛΞΘ 
ΕΥΛΨΦΑΥΕΗΛΑ ΒΑΧΘ ΓΛΑ ΨΑΛΡΛΑ 33Π ΨΕΠΑέΛΣ 15 

  

15 
ΓΣΠΣΟΑΧΨΛέΑ ΓΦΑάΕΛΣΩ - ΧέΕΔΛΑΧΨΘΦΛΣΩ ΟΕΩΞΘ 
ΨΣΩΟΑέΛΧΨΣΡ 3,5έ1,5 CM ΨΕΠΑέΛΣ 150 

  
16 ΓΣΠΣΟΑΧΨΛέΑ ΔΛέΦίΠΘ (ΠΥΟΕ-ΞΣΞΞΛΡΘ) ΠΘΞΣΩΧ 4 ΕΞ. ΨΕΠΑέΛΣ 100 

  
17 ΔΛΑΞΣΦΕΩΨΘΧ ΠΕΓΑΟΣΧ 25 άΩΟΟίΡ ΨΕΠΑέΛΣ 25 

  
18 ΔΛΑΞΣΦΕΩΨΘΧ ΠΕΧΑΛΣΧ 10 άΩΟΟίΡ ΨΕΠΑέΛΣ 20 

  
19 ΔΛΑΟΩΨΛΞΣ ΓΛΑ ΔΛΣΦΚίΨΛΞΣ έίΦΘΨΛΞΣΨΘΨΑΧ 20 ML  ΨΕΠΑέΛΣ 50 

  

20 
ΔΛΑάΑΡΕΛΑ ΥΟΑΧΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘΧ έΑΦΨΛΣΩ Α4 ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ ΨίΡ 
100 ΨΕΠΑέΛίΡ(125 MIC-250 MIC) ΨΕΠΑέΛΣ 20 

  

21 

ΔΛΑάΑΡΕΛΧ ΚΘΞΕΧ Α4  ΥΟΑΧΨΛΞΕΧ ΔΛΑάΑΡΕΛΧ ΨΩΥΣΩ Υ ΓΛΑ 
άΑΞΕΟΣΩΧ ΞΟΑΧΕΦ ΠΕ ΑΡΣΛΓΠΑ ΧΨΘΡ ΠΛΑ ΠΛΞΦΘ ΥΟΕΩΦΑ 
ΧΕ ΥΑΞΕΨΣ ΨίΡ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ. ΥΑΞΕΨΣ 100 

  

22 
ΔΛΑέίΦΛΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΑ Α4 5 έΦίΠΑΨίΡ 
(ΨΕΠΑέΛΣ ΨίΡ 5) ΨΕΠΑέΛΣ 200 

  
23 ΔΛΑέίΦΛΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΑ Α4 ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΑ (1-20) ΨΕΠΑέΛΣ 200 
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24 
ΔΛΣΦΚίΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ ΟΕΩΞΣΩ έΦίΠΑΨΣΧ, ΠΕ ΠΘΞΣΧ 6M ΞΑΛ 
ΠΕ ΥΟΑΨΣΧ 4,2MM  ΨΕΠΑέΛΣ 100 

  

25 
ΔΛΣΦΚίΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ ΟΕΩΞΣΩ έΦίΠΑΨΣΧ, ΠΕ ΠΘΞΣΧ 8,5M 
ΞΑΛ ΠΕ ΥΟΑΨΣΧ 8,4MM  ΨΕΠΑέΛΣ 50 

  
26 ΔΛΣΦΚίΨΛΞΣ ΩΓΦΣ  20 ML ΓΛΑ έΑΦΨΛ. ΨΕΠΑέΛΣ 150 

  

27 
ΕΞΨΩΥίΠΕΡΣΛ άΑΞΕΟΟΣΛ Α4 ΟΕΩΞΣΛ ΓΛΑ ΧέΣΟΛΞΕΧ 
ΕΕΨΑΧΕΛΧ ΨΕΠΑέΛΣ 1000 

  

28 
ΕΞΨΩΥίΧΘ ΨΛΨΟίΡ ΧΕ ΞΣΟΟΕΧ ΔΛΑΓίΡΛΧΠΣΩ (ΔΕΧΠΛΔΑ 400 
άΩΟΟίΡ) ΔΕΧΠΛΔΑ 50 

  
29 ΕίάΩΟΟΑ Α4 ΚΕΦΠΛΞΘΧ ΧΩΓΞΣΟΟΘΧΘΧ 12MM ΨΕΠΑέΛΣ 20 

  
30 ΘΠΕΦΣΟΣΓΛΑ ΓΦΑάΕΛίΡ (ΘΠΕΦΣΔΕΛΞΨΕΧ) ΕΨΣΩΧ 2018 ΨΕΠΑέΛΣ 5 

  
31 ΚΘΞΘ ΕΓΓΦΑάίΡ ΥΟΑΧΨΛΞΘ  ΓΛΑ Α4 (ΧΞΑάΑΞΛ) ΨΕΠΑέΛΣ 10 

  

32 
ΞΑΦάΑΞΛΑ ΓΛΑ ΥΛΡΑΞΑ ΑΡΑΞΣΛΡίΧΕίΡ ΠΕ ΥΟΑΧΨΛΞΣ 
ΞΕάΑΟΛ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 50  ΨΕΠΑέΛΣ 50 

  

33 

ΞΛΠίΟΛΕΧ ΥΟΑΧΨΛΞΕΧ ΟΕΩΞΕΧ  ΧΕ ΞΣΩΨΛ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ, ΑΥΣ 
ΧΩΡΚΕΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ ΥΣΩ ΔΕΡ ΒΓΑΗΣΩΡ ΧΞΣΡΘ ΞΑΨΑ ΨΘ 
έΦΘΧΘ ΨΣΩΧ ΨΕΠΑέΛΣ 10 

  

34 

ΞΛΠίΟΛΕΧ ΥΟΑΧΨΛΞΕΧ έΦίΠΑΨΛΧΨΕΧ ΧΕ ΞΣΩΨΛ 100 ΨΕΠΑέΛίΡ 
ΑΥΣ ΧΩΡΚΕΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ ΥΣΩ ΔΕΡ ΒΓΑΗΣΩΡ ΧΞΣΡΘ ΞΑΨΑ ΨΘ 
έΦΘΧΘ ΨΣΩΧ ΨΕΠΑέΛΣ 10 

  
35 ΞΟΑΧΕΦ 4/32 ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΧΕ ΔΛΑάΣΦΑ έΦίΠΑΨΑ ΨΕΠΑέΛΣ 80 

  
36 ΞΟΑΧΕΦ 8/32 ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΧΕ ΔΛΑάΣΦΑ έΦίΠΑΨΑ ΨΕΠΑέΛΣ 80 

  
37 ΞΟΑΧΕΦ ΕΛΔΛΞΑ ΓΛΑ ΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘ ΑΨΣΠΛΞίΡ ΔΕΟΨΛίΡ A5 ΨΕΠΑέΛΣ 120 

  
38 ΞΟΛΠΑΞΣΠΕΨΦΣ ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΠΙΞΣΩΧ  40CM ΨΕΠΑέΛΣ 30 

  
39 ΞΣΟΑ STIC 8 GR ΨΕΠΑέΛΣ 200 

  
40 ΞΣΟΑ ΦΕΩΧΨΘ ΧΕ ΧίΟΘΡΑΦΛΣ 30GR ΨΕΠΑέΛΣ 150 

  
41 ΞΣΟΑ ΧΨΛΓΠΘΧ 2GR ΨΕΠΑέΛΣ 100 

  

42 
ΞΣΟΟΕΧ ΑΡΑάΣΦΑΧ  60 GR ΓΦΑΠΠΣΓΦΑάΘΠΕΡΕΧ 
(ΔΛΑΓίΡΛΧΠΣΩ)ΥΑΞ. 400 ά ΥΑΞΕΨΣ 250 

  

43 
ΞΣΟΟΘΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ(ΧΕΟΣΨΕΝΥ ) ΔΛΑάΑΡΘΧ  ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 
ΥΟΑΨΣΧ 15MMX ΠΘΞΣΧ 33 MM ΨΕΠΑέΛΣ 100 

  

44 
ΞΣΟΟΘΨΛΞΘ ΨΑΛΡΛΑ(ΧΕΟΣΨΕΝΥ )ΓΑΟΑΞΨίΔΘΧ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 
ΥΟΑΨΣΧ 19MM X ΠΘΞΣΧ 33MM ΨΕΠΑέΛΣ 100 

  

45 
ΞΣΥΛΔΛΑ ΠΘΞΣΩΧ 13-18CM ΞΑΛ ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ ΟΑΠΑ ΠΘΞΣΩΧ 
ΥΕΦΛΥΣΩ 9CM. ΨΕΠΑέΛΣ 20 

  

46 
ΞΣΩΨΛΑ ΑΦέΕΛΣΩ ΑΥΣ ΑΡΚΕΞΨΛΞΣ έΑΦΨΣΡΛ ΠΕ ΟΑΧΨΛέΣ ΞΑΛ 
ΦΑέΘ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 25X35X10CM    ΨΕΠΑέΛΣ 50 

  

47 
ΞΣΩΨΛΑ ΑΦέΕΛΣΩ ΑΥΣ ΑΡΚΕΞΨΛΞΣ έΑΦΨΣΡΛ ΠΕ ΟΑΧΨΛέΣ ΞΑΛ 
ΦΑέΘ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 25X35X5CM  ΨΕΠΑέΛΣ 50 

  
48 ΟΕΥΨΑ ΟΑΧΨΛέΑ ΥΦΣΧΔΕΧΘΧ ΧΩΧΞΕΩΑΧΜΑ 1 ΞΛΟΣΪ ΨΕΠΑέΛΣ 3 

  

49 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΛ ΔΛΑΓΦΑΠΠΛΧΘΧ ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 3-6 MM   ΧΕ 
ΔΛΑάΣΦΑ έΦίΠΑΨΑ  ΨΕΠΑέΛΣ 400 

  

50 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΤΠΕΡΣΧ 
έΦίΠΑΨΣΧ ΠΑΪΦΣ   ΥΑέΣΧ ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   ΨΕΠΑέΛΣ 1500 

  

51 

ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ 
ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΞΣΞΞΛΡΣ   ΥΑέΣΧ 
ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   ΨΕΠΑέΛΣ 100 

  

52 

ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ 
ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΠΑΩΦΣ   ΥΑέΣΧ 
ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   ΨΕΠΑέΛΣ 750 

  

53 

ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ 
ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΠΥΟΕ   ΥΑέΣΧ 
ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   ΨΕΠΑέΛΣ 100 

  

54 

ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΧ  ΑΧΥΦΣΥΛΡΑΞΑ ΥΣΩ ΓΕΠΛΗΕΛ ΠΕ 
ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΘ ΑΠΥΣΩΟΑ έΦίΠΑΨΣΧ ΥΦΑΧΛΡΣΩ  ΥΑέΣΧ 
ΠΩΨΘΧ 2-3 MM   ΨΕΠΑέΛΣ 100 

  
55 ΠΕΟΑΡΛ ΞΩΑΡΣ ΓΛΑ ΨΑΠΥΣΡ 32GR ΨΕΠΑέΛΣ 20 

  

56 
ΠΕΟΑΡΛ ΠΑΩΦΣ 200 ML ΓΛΑ ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΣΠΕΡΣ 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣ  ΨΕΠΑέΛΣ 5 

  

57 
ΠΕΟΑΡΛ ΠΑΩΦΣ 300 ML ΓΛΑ ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΣΠΕΡΣ 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣ  ΨΕΠΑέΛΣ 5 

  

58 
ΠΕΟΑΡΛ ΠΑΩΦΣ 500 ML ΓΛΑ ΕΥΑΡΑΓΕΠΛΗΣΠΕΡΣ 
ΠΑΦΞΑΔΣΦΣ  ΨΕΠΑέΛΣ 5 
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59 ΠΘέΑΡΛΞΣ ΠΣΟΩΒΛ ΠΕ ΠΩΨΘ ΥΑέΣΩΧ  0,5MM ΨΕΠΑέΛΣ 25 
  

60 ΠΘέΑΡΛΞΣ ΠΣΟΩΒΛ ΠΕ ΠΩΨΘ ΥΑέΣΩΧ  0,7MM ΨΕΠΑέΛΣ 25 
  

61 ΠΣΟΩΒΛΑ ΑΥΟΘΧ ΓΦΑάΘΧ Θ ΑΡΨΛΧΨΣΛέΣ ΘΒ ΨΕΠΑέΛΣ 200 
  

62 ΠΩΨΕΧ ΓΛΑ ΠΘέΑΡΛΞΑ ΠΣΟΩΒΛΑ 0,5 MM (ΨΕΠΑέΛΣ ΨίΡ 12) ΨΕΠΑέΛΣ 10 
  

63 ΠΩΨΕΧ ΓΛΑ ΠΘέΑΡΛΞΑ ΠΣΟΩΒΛΑ 0,7 MM (ΨΕΠΑέΛΣ ΨίΡ 12) ΨΕΠΑέΛΣ 10 
  

64 ΡΨΣΧΛΕ Α4  ΕΩΞΑΠΥΨΑ ΥΟΑΧΨΛΞΑ ΠΕ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΕΟΑΧΠΑ ΨΕΠΑέΛΣ 300 
  

65 
ΩΧΨΦΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ ΧΕ ΞΣΩΨΑΞΛ ΠΕ 2 ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΑ 
ΟΑΠΑΧ ΨΕΠΑέΛΣ 20 

  
66 ΥΛΡΑΞΑΧ άΕΟΟΣΩ 60 έ 90 ΕΞ. ΨΕΠΑέΛΣ 10 

  

67 
ΧΥΣΓΓΣΧ ΓΛΑ ΥΛΡΑΞΑ ΠΑΦΞΑΔΣΦΣΩ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 
5CMX15CMX4 CM ΥΕΦΛΥΣΩ ΨΕΠΑέΛΣ 500 

  

68 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ 
έΦίΠΑ ΠΑΩΦΣ  ΨΕΠΑέΛΣ 50 

  

69 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ 
έΦίΠΑ ΥΦΑΧΛΡΣ ΨΕΠΑέΛΣ 50 

  

70 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ 
έΦίΠΑΨΑ  ΞΣΞΞΛΡΣ ΨΕΠΑέΛΣ 50 

  

71 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,5 MM ΧΕ 
έΦίΠΑΨΑ ΠΥΟΕ ΨΕΠΑέΛΣ 500 

  

72 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,7 MM ΧΕ 
έΦίΠΑΨΑ ΞΣΞΞΛΡΣ ΨΕΠΑέΛΣ 50 

  

73 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,7 MM ΧΕ 
έΦίΠΑΨΑ ΠΑΩΦΣ ΨΕΠΑέΛΣ 50 

  

74 
ΧΨΩΟΣ ΔΛΑΦΞΕΛΑΧ ΠΕ ΔΛΑάΑΡΕΧ ΧΨΕΟΕέΣΧ 0,7 MM ΧΕ 
έΦίΠΑΨΑ ΠΥΟΕ ΨΕΠΑέΛΣ 250 

  

75 
ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΡΣ 3 28MM ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 100 
ΨΕΠΑέΛίΡ ΞΣΩΨΛ 50 

  

76 
ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΡΣ 4 33MM ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 100 
ΨΕΠΑέΛίΡ ΞΣΩΨΛ 80 

  

77 
ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΡΣ 5 50MM ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 100 
ΨΕΠΑέΛίΡ ΞΣΩΨΛ 70 

  

78 
ΧΩΦΑάΛΔΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣΩ ΡΣ24-6  ΧΕ ΞΣΩΨΛ 
ΨίΡ 1.000 ΨΕΠΑέΛίΡ. ΞΣΩΨΛ 80 

  

79 
ΧΩΦΑάΛΔΕΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΛ ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣΩ ΡΣ64 ΧΕ ΞΣΩΨΛ ΨίΡ 
2.000 ΨΕΠΑέΛίΡ. ΞΣΩΨΛ 150 

  

80 
ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ ΠΕΓΑΟΣ (25άΩΟΟίΡ) ΓΛΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΩΧ 
ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΡΣ24-6 ΨΕΠΑέΛΣ 50 

  

81 
ΧΩΦΦΑΥΨΛΞΣ ΠΛΞΦΣ (12 άΩΟΟίΡ) ΓΛΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΩΧ 
ΧΩΡΔΕΨΘΦΕΧ ΡΣ64 ΨΕΠΑέΛΣ 50 

  
82 ΧάΦΑΓΛΔΑ ΑΩΨΣΠΑΨΘ AΩΨΣΠΕΟΑΡίΠΕΡΘ  4 ΧΕΛΦίΡ ΨΕΠΑέΛΣ 10 

  
83 ΧάΦΑΓΛΔΑ ΧΨΦΣΓΓΩΟΘ ΩΟΛΡΘ 3 ΞΩΞΟίΡ  ΨΕΠΑέΛΣ 6 

  
84 ΨΑΠΥΣΡ ΠΥΟΕ ΠΕΓΑΟΣ ΡΣ 1 ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ 11X7CM  ΨΕΠΑέΛΣ 10 

  
85 ΨΑΠΥΣΡ ΠΥΟΕ ΠΛΞΦΣ ΡΣ 2 ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ 15,8X9CM  ΨΕΠΑέΛΣ 10 

  

86 
άΑΞΕΟΑ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΠΥΕΗ  Θ ΟΕΩΞΑ ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ   
ΓΛΑ ΞΑΦΨΕΟΑ ΠΑΚΘΨΘ 33 X 35  ΨΕΠΑέΛΣ 200 

  

87 
άΑΞΕΟΑ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΠΥΕΗ  Θ ΟΕΩΞΑ ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ 
176 έ 250 MM A5 ΨΕΠΑέΛΣ 500 

  

88 
άΑΞΕΟΑ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑάΛΑΧ ΠΥΕΗ  Θ ΟΕΩΞΑ ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΑ 
230 έ 320 MM A4 ΨΕΠΑέΛΣ 500 

  

89 
άΑΞΕΟΣΧ ΑΥΟΣΧ (ΔΛάΩΟΟΣΧ)  ΑΡΟ ΛΕΡΤΟ ΩΑΤΟΝΙ (ΩΫΙΣ 
ΕΣΫΤΕΙΚΑ ΑΥΤΙΑ),  25X35MM ΨΕΠΑέΛΣ 50 

  

90 
άΑΞΕΟΣΧ ΑΦέΕΛΣΩ ΠΕ ΞΣΩΠΥίΠΑ ΥΟΑΧΨΛΞΣΧ ΡΑ ΕέΕΛ 
ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ ΠΘΞΣΧ X ΪήΣΧ: 25X35CM, έίΦΛΧ ΦΑέΘ .  ΨΕΠΑέΛΣ 100 

  

91 
άΑΞΕΟΣΧ ΠΕ ΑΩΨΛΑ ΞΑΛ ΟΑΧΨΛέΣ (PRESPAN), 25X35MM ΑΡΟ 
ΩΑΤΙ ΣΕ ΔΙΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ ΨΕΠΑέΛΣ 200 

  

92 
άΑΞΕΟΣΧ ΠΕ ΑΩΨΛΑ ΞΑΛ ΟΑΧΨΛέΣ ΥΟΑΧΨΛΞΣΥΣΛΘΠΕΡΣΧ 
(ΔΛάΩΟΟΣΧ)  25X35MM ΨΕΠΑέΛΣ 400 

  

93 
ΨΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ 25X35X8  ΡΑΝΙΝΘ ΑΩΘ 
(ΡΑΝΟΔΕΤΟ)  ΨΕΠΑέΛΣ 20 

  

94 
ΨΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙΑ ΩΫΙΣ ΑΥΤΙΑ 25X35X8CM , ΡΑΝΙΝΘ 
ΑΩΘ (ΡΑΝΟΔΕΤΟ)  ΨΕΠΑέΛΣ 10 

  

95 
άΑΞΕΟΣΧ ΨΩΥΣΩ BOX ΩΑΤΙΝΟΣ ΝΑ ΕΩΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ28X34 
CM ΚΑΙ ΡΛΑΤΟΣ ΑΩΘΣ 8CM ΨΕΠΑέΛΣ 10 
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96 
άΑΞΕΟΣΧ έΑΦΨΛΡΣΧ ΠΕ ΑΩΨΛΑ ΑΥΟΣΧ  ΑΡΟ ΛΕΡΤΟ ΩΑΤΟΝΙ 
ΜΕ ΕΣΫΤΕΙΚΑ ΑΥΤΙΑ ΨΕΠΑέΛΣ 10 

  

97 
έΑΦΨΑΞΛΑ ΧΘΠΕΛίΧΕίΡ ΟΕΩΞΑ ΔΛΑΧΨΑΧΕίΡ 9CM X 9CM ΧΕ 
ΧέΘΠΑ ΞΩΒΣΩ 500 άΩΟΟίΡ. ΨΕΠΑέΛΣ 100 

  

98 
έΑΦΨΛ ΧέΕΔΛΑΧΘΧ  DUREX MAT 35X50CM/150GR ΑΡΨΛΧΨΣΛέΣ 
SCHOELLER ΨΕΠΑέΛΣ 300 

  

99 
έΑΦΨΛ ΧέΕΔΛΑΧΘΧ DUREX ΓΩΑΟΛΧΨΕΦΣ 50έ70CM 150GR 
ΑΡΨΛΧΨΣΛέΣ SCHOELLER  ΨΕΠΑέΛΣ 100 

  

100 
έΑΦΨΛ A4 έΦίΠΑΨΛΧΨΣ 160 ΓΦ. ΧΕ ΔΕΧΠΛΔΑ ΨίΡ 250 
άΩΟΟίΡ ΔΕΧΠΛΔΑ 15 

  
101 έΑΦΨΣΞΣΥΨΕΧ ΠΕΨΑΟΛΞΣΛ   18MM  ΨΕΠΑέΛΣ 20 

  
102 έΑΦΨΣΞΣΥΨΕΧ ΠΕΨΑΟΛΞΣΛ  9 MM  ΨΕΠΑέΛΣ 15 

  
103 έΑΦΨΣΡΛ CANSON 50 cm X 70 cm 220 ΓΦ. ΨΕΠΑέΛΣ 200 

  
104 έΑΦΨΣΡΛ CANSON A4 220 ΓΦ. ΨΕΠΑέΛΣ 100 

  
105 ήΑΟΛΔΛ ΠΕΓΑΟΣ 25CM ΨΕΠΑέΛΣ 10 

  
106 ήΑΟΛΔΛ ΠΛΞΦΣ 13CM ΨΕΠΑέΛΣ 10 

  

  ΧΩΡΣΟΣ 
   

  Φ.Π.Α24% 
   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24% 
    

ΓΛΑ ΨΣ ΨΠΘΠΑ 2. ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ 6.152,88 με ά.Υ.Α 24% 

  
ΨΠΘΠΑ 2 ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΑ ΒΛΒΟΛΑ 

  

 Α/Α 

ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΕΛΔΣΩΧ ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ  ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔ
ΑΧ  ΧΕ 
ΕΩΦί 
έίΦΛΧ 
ά.Υ.Α 

ΧΩΡΣΟΣ ΧΕ 
ΕΩΦί 

1 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 
21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ ΤΕΜΑΩΙΟ 140 

  

2 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 
CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

100 
  

3 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΕΡΑΛ ΡΟΤΥΡ. ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 
40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

60 
  

4 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΩΟΛΕΙΟΥ  ΡΟΤΥΡ. 
ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

10 
  

5 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΘΣ ΥΛΘΣ ΜΕ  ΕΥΕΤΘΙΟ 29Ω 21 CM 40 
ΨΥΛΛΫΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

70 
  

6 
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΕΤΘΙΟ ΜΘΤΫΟΥ Α4 100Ψ ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ/ΕΡΑΛ  
ΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

5 
  

7 ΒΙΒΛΙΟ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΣΩΟΛΙΚΘΣ ΗΫΘΣ Α4 100Ψ. Λ. 
ΤΕΜΑΩΙΟ 

1 
  

8 
ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΤΫΟΥ ΜΑΘΘΤΫΝ 30Ω40  300Ψ. Λ.ΜΕ ΩΟΝΤΟ 
ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

5 
  

9 ΒΙΒΛΙΟ ΡΟΙΝΫΝ-ΕΡΙΒΟΛΘΣ ΚΥΫΣΕΫΝ  Α4 100Ψ 
ΤΕΜΑΩΙΟ 

2 
  

10 
ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΞΕΫΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ  Α4 100Ψ.ΜΕ ΩΟΝΤΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ 
(ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

5 
  

11 
ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΞΕΫΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΘΓΘΤΫΝ 24Ω 34 300Ψ.ΜΕ ΩΟΝΤΟ 
ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

20 
  

12 
ΒΙΒΛΙΟ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ 25Ω35 100ΨΜΕ ΩΟΝΤΟ 
ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ)  

ΤΕΜΑΩΙΟ 

10 
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13 
ΒΙΒΛΙΟ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΙΑΣ 25Ω35 200Ψ ΜΕ ΩΟΝΤΟ 
ΕΞΫΨΥΛΛΟ (ΣΤΑΩΫΜΕΝΟ) 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

15 
  

14 ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΛΫΣΙΜΫΝ 25Ω35 100Ψ  
ΤΕΜΑΩΙΟ 

5 
  

15 
ΘΜΕΘΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΟΥΣΙΫΝ  9 ΫΫΝ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΩΟΛΕΙΟ   
ΑΥΤΟΓΑΨΙΚΟ ΔΙΡΛΟΤΥΡΟ ΜΡΛΟΚ 50 ΨΥΛΛΫΝ 16 CM X 21 CM 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

30 
  

16 
 ΘΜΕΘΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΟΥΣΙΫΝ ΑΥΤΟΓΑΨΙΚΟ ΔΙΡΛΟΤΥΡΟ ΜΡΛΟΚ  
50 ΨΥΛΛΫΝ 16 CM X 21 CM 

ΤΕΜΑΩΙΟ 

800 
  

17 ΜΡΛΟΚ ΑΙΤΘΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΑΡΟΥΣΙΫΝ 50 ΨΥΛΛΫΝ 
ΤΕΜΑΩΙΟ 

200 
  18 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΫΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ΛΥΚΕΙΟΥ 10 CM X13 CM ΤΕΜΑΩΙΟ 150 
  

 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΨΠΘΠΑ

ΨΣΧ 2  
 

 

 ΦΠΑ 24 
% 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

24 % 
  

ΓΛΑ ΨΣ ΨΠΘΠΑ 3. ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ 9.920,00 με ά.Υ.Α 24% 

ΨΠΘΠΑ 3 

Α/Α έΑΦΨΛ άίΨίΨΩΥΛΞΣΩ Α4, Α3 
ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΑΧ  ΧΕ 
ΕΩΦί έίΦΛΧ 
ά.Υ.Α 

ΧΩΡΣΟΣ ΧΕ 
ΕΩΦί 

1 
ΩΑΤΙ λευκό φωτοαντιγραφικό Α4 80 gr/m2 πακζτο 500 
φφλλων ΡΑΚΕΤΟ 2.500 

  

2 
ΩΑΤΙ λευκό φωτοαντιγραφικό  Α3 80 gr/m2 πακζτο 500 
φφλλων ΡΑΚΕΤΟ 25 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΫΙΣ Ψ.Ρ.Α  

 
 Ψ.Ρ.Α 24% 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΨΡΑ 24 % 

  

έΑΡΛΑ      /07/2018 

Σ ΥΦΣΧάΕΦίΡ 

 

ΩΥΣΓΦΑάΘ-ΧάΦΑΓΛΔΑ 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VI – Ωπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ 

 τθν περίπτωςθ που θ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι κατϊτερθ των 20.000,00 ευρϊ, δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ (τρίτο εδ. τθσ 
παρ.1.β του άρκρου72 του Ν.4412/2016) 

 

ΧέΕΔΛΣ ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΣΟΘΧ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 
 

Ονομαςία Τράπεηασ:______________________________________________________ 
Κατάςτθμα:_____________________________________________ 
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
 Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________ 
 
 Υροσ ΧέΣΟΛΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΔΘΠΣΩ έΑΡΛίΡ 
 
ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ, ΩΥ’ ΑΦΛΚΠΣΡ ....           ΓΛΑ    ΕΩΦί  

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ *Σε περίπτωςθ 
μεμονωμζνθσ εταιρείασ : τθσ Εταιρείασ ……………………………..…………….. Οδόσ …………………..……. Αρικμόσ….Τ.Κ. ………+ ι *ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) …………………………………… οδόσ ………………………………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. β) ……………… οδόσ ……………… 
αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για 
κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ+, και 
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ 
…………………………. με αντικείμενο τθν προμικεια 

«ΓΦΑάΛΞΘΧ ΩΟΘΧ -ΩΥΘΦΕΧΛΑΞίΡ ΒΛΒΟΛίΡ,έΑΦΨΛ άίΨΣΨΩΥΛΞΣΩ Α3 & Α4» 

και ςυγκεκριμζνα για το τμιμα τθσ προμικειασ που αφορά ςτθν …………………………… ςυνολικισ αξίασ ευρϊ με Ψ.Ρ.Α. 24%., ςφμφωνα με τθ με 
αρικμό………………………………………… Διακιρυξι ςασ. 
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 
μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε 
τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________ 

 

 

 

 

Σ ΥΦΣΕΔΦΣΧ  

ΨΘΧ ΧέΣΟΛΞΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ Δ/ΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 

ΒΑΦΔΑΞΘΧ ΑΡΨίΡΛΣΧ ΛίΑΡΡΘΧ 

 

έΑΡΛΑ 27/06/2018 

 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANTONIOS IOANNIS VARDAKIS
Ημερομηνία: 2018.06.27 14:02:55 EEST
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