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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1Αντικείμενο Διαγωνισμού 

To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (στο εξής η Αναθέτουσα Αρχή), δυνάμει των υπ. 
αριθμ. Α30/Σ21/2016 (ΑΔΑ: 6Υ6Π46Ψ842-3ΧΙ)  και Α4/Σ28/2016 (ΑΔΑ 
Ω7ΞΦ46Ψ842-ΤΞΑ) αποφάσεων  της Διοικούσας Επιτροπής, επαναπροκηρύσσει 
πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με 
αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο 

Παράρτημα Ι [Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου] και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

Όλοι οι όροι της παρούσας Διακήρυξης είναι ουσιώδεις και τίθενται επί ποινή 
αποκλεισμού. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα Διακήρυξη, 
ρυθμίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως εκείνες που 
αναφέρονται στο κεφ. 1.3 της παρούσας. 

1.2 Προϋπολογισμός Έργου 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ SATINE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΗΣ 20.11.2016». ποσού πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€) πλέον ΦΠΑ 

ποσού δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (12.000,00€). 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: εξήντα δύο χιλιάδες Ευρώ (62.000,00 Ευρώ) 

1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 

συγκεκριμένα από: 

1. Το Π.Δ. της 27-11/14-12-1926 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως 

Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

2. Το Ν. 1486/84(ΦΕΚ 161 /Α/ 18.10.84) «Τροποποίηση των διατάξεων του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» 

3. Το  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.6.2014], «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»   

4. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19/A/1.2.1995), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», αναλογικά  εφαρμοζόμενο 

5. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/A/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/A/16.3.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
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υπηρεσιών», εφαρμοζόμενο συμπληρωματικά στις διατάξεις του Π.Δ. 

118/2007 

7. Την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 1.2./4194/16.02.2009 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων « … σε 

διαδικασίες που αφορούν επιχειρήσεις» 

8. Τα άρθρα 1 & 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/25.9.1992) και λοιπές ρυθμίσεις 

9. Την με αρ. Β3/Σ41/2015 (με ΑΔΑ:ΩΚΔΦ46Ψ842-Ι0Γ) απόφαση της 

Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για τον καθορισμό της ημερομηνίας των 

εκλογών του ΤΕΕ για το έτος 2016.  

10. Την με αρ. Β1/Σ4/2016 (με ΑΔΑ: ΨΥΕΜ46Ψ842-Γ4Θ)απόφαση της 

Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για τη συγκρότηση των Επιτροπών 

Προμηθειών για το έτος 2016 

11. Την με αρ. Α30/Σ21/2016 (ΑΔΑ: 6Υ6Π46Ψ842-3ΧΙ) απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής  του ΤΕΕ για την προκήρυξη του διαγωνισμού. 

12. Την με αρ. Α4/Σ28/2016 (ΑΔΑ Ω7ΞΦ46Ψ842-ΤΞΑ) απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΤΕΕ  για την επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού. 

13. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις»  

14. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.08.2010) «Δημοσιονομική 

Διαχείριση και Ευθύνη» και δη το άρθρο21 παρ. 2 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων». 

15. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων &Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του 

Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2-2012), το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 

86/Α/11.4.2012) και το άρθρο 61 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013). 

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996) «Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 

3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19.8.2005), κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις 

διατάξεις του ΠΔ 118/2007 και του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α /16.03.2007), 

όπως ισχύει αναλογικά. 

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
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18. Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την 

υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ SATINE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΗΣ 20.11.2016».  

19. Την με αριθμό ΔΟΥ/516/18.05.2016 (ΑΔΑ:60Γ646Ψ842-Β7Δ) ανάληψη 

υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης & δέσμευσης 

της αναγκαίας πίστωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 

194/Α/22.11.10) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

20. Τα άρθρα 139 και 157 του κεφαλαίου Β’ του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης 

και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 

Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014). 

 

1.4 Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης 

Η παρούσα Διακήρυξη του Διαγωνισμού στέλνεται για δημοσίευση: 

1. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ στις 
06/09/2016 

Επίσης το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στις 06/09/2016 στο 
διαδίκτυο στη διεύθυνση http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/prom 
και περίληψή της αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ στην Αθήνα. 

1.5 Τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στην οδό Νίκης 4 στην 
Αθήνα, στον 7ο όροφο, την 21/09/2016, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την Προσφορά τους, είτε καταθέτοντας την 
αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή 
Διενέργειας των Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του ΤΕΕ την 
ημερομηνία και ώρα έναρξης του διαγωνισμού [βλ. Κεφ 1.5], είτε αποστέλλοντάς 

την με οποιονδήποτε τρόπο στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του 
ΤΕΕ, στην οδό Νίκης 4, 102 48 Αθήνα, στον 3ο όροφο, στο γραφείο 310, από το 
οποίο παραλαμβάνεται με απόδειξη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή έως την 20/09/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 
15:00 μ.μ 

Προσφορές, που υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του 
ΤΕΕ μετά την πάροδο της άνω ημεροχρονολογίας και ώρας ή στην Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Δημόσιων Διαγωνισμών του ΤΕΕ 
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 
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1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

Η Διακήρυξη θα διατίθεται δωρεάν σε έντυπη μορφή από την έδρα του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας, Νίκης 4, GR 105 36 Αθήνα, Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, μέχρι την 13/09/2016 
ημέρα  Τρίτη και ώρα  15:00 μ.μ 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται  μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/prom σε ηλεκτρονική μορφή. 

1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι 
και την 13/09/2016. 

 Τα ερωτήματα υποβάλλονται με επιστολή, ή με fax στο 210-3291291 ή με e-mail 
στη διεύθυνση: prom@central.tee.gr.  

Συμπληρωματικές πληροφορίες και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής επί των ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη 
διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική 
μορφή στο διαδικτυακό τόπο 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/prom της Αναθέτουσας 

Αρχής, μέχρι την 16/09/2016 

Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να  
επικαλεσθεί  προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περιπτώσεις ουσιαστικών αλλαγών του κειμένου της Διακήρυξης, σχετική 
ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και θα δημοσιευτεί στον Τύπο. 
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1.9 Γλώσσα Διαγωνισμού 

Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία αυτού, καθώς 
και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική 
γλώσσα, ή θα συνοδεύονται από επίσημη ελληνική μετάφραση. 

Τα  δημόσια έγγραφα και τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή 
πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να φέρουν την επίθεση της σφραγίδας “Apostille” 
σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το νόμο 
1497/1984, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και να συνοδεύονται από 
νόμιμη μετάφραση (από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, 
έλληνα δικηγόρο ή το αρμόδιο Προξενείο). 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, των 
ενδιαφερομένων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου θα διεξάγονται στην 
Ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να διευκολύνει την επικοινωνία 
των αλλοδαπών υπαλλήλων, στελεχών συμβούλων ή συνεργατών του με την 
Αναθέτουσα Αρχή, με διάθεση διερμηνέων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες αυτών (που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφ’ όσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο 
άρθρο 7 του ΠΔ 118/2007) που εδρεύουν στην ημεδαπή, στα Κράτη Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και στα Κράτη – 
Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α’ 139), ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε Κράτη, τα 
οποία έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης συμβάσεων, αρκεί να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και 
εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και να πληρούν 
τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται 
παρακάτω.  

Ειδικότερα για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 
διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική ικανότητα για 
την εκτέλεση του έργου, ως εξής:   

 Χρηματοοικονομική επάρκεια για την ανάληψη της υλοποίησης του έργου 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 3.1.1 της παρούσας, ήτοι να 
παρουσιάζουν κατά τις τελευταίες τρεις διαχειριστικές χρήσεις μέσο όρο 
κύκλου εργασιών ίσο ή ανώτερο του 100% του προϋπολογισμού (χωρίς 
ΦΠΑ) του υπό προκήρυξη έργου (χρηματοοικονομική ικανότητα), 
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 Επαγγελματική επάρκεια και τεχνική ικανότητα κατά τα τρία (3)τελευταία 
έτη, στο αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 3.1.1 της παρούσας, που αποδεικνύεται: 

 από την ύπαρξη της κατάλληλης δομής και οργάνωσης 

προκειμένου να αποδειχθεί ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθει 

στις απαιτήσεις του έργου, 

 από την ύπαρξη της ειδικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο 

αντικείμενο του έργου, και συγκεκριμένα την υλοποίηση 

τουλάχιστον τριών  (3) παρόμοιων έργων, κατά τα τελευταία τρία 

(3) έτη, που να καλύπτουν, στο σύνολό τους, τον εξής τομέα: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ SATINE». 

Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια 
πρέπει να πληρούνται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά. Επίσης, σε περίπτωση 
ενώσεων, η ικανότητά τους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του έργου αξιολογείται 
αθροιστικά και όχι ποσοστιαία. 

Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 
δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ειδική νομική μορφή για τη συμμετοχή τους.  

Τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τη 
συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης στην περίπτωση 
που θα τους ανατεθεί το έργο. 

Ειδικότερα για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά:  

 είτε από κάθε συμμετέχοντα στην ένωση.  

 είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο.  

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο επικεφαλής αυτής. 
Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση και τα ποσοστά συμμετοχής της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται 
έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την 
εκτέλεση του έργου σε περίπτωση κατακύρωσης.  

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, με την αίτηση συμμετοχής τα μέλη της 
ένωσης υποβάλλουν δήλωση περί ορισμού του κοινού εκπροσώπου της ένωσης και 
του αναπληρωτή του. Ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης θα πρέπει να ανήκει στο 
επικεφαλής μέλος της Ένωσης.  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο εξαιτίας της 
οποίας μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών ή κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
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υπόλοιπα μέλη οφείλουν να προτείνουν αντικαταστάτη άμεσα μετά την επέλευση 
του άνω λόγου. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα. 
Αντικατάσταση που διενεργείται χωρίς την ανωτέρω προϋπόθεση συνεπάγεται τον 
αποκλεισμό του συμμετέχοντος από τη συνέχεια του διαγωνισμού ή την έκπτωσή 
του σε περίπτωση που του έχει ανατεθεί το έργο. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα στο Διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε 
περισσότερες από μία προσφορές ως μέλος σχήματος ή με οποιαδήποτε άλλη 
ιδιότητα.  

Εάν μετά την υποβολή των προσφορών πραγματοποιηθεί  συγχώνευση σύμφωνα 

με την έννοια των οδηγιών 2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ μεταξύ νομικών 
προσώπων που συμμετέχουν σε διαφορετικές προσφορές, τότε το νομικό 
πρόσωπο που είναι απόρροια της συγχώνευσης θα πρέπει να παραιτηθεί άμεσα 
από μία εκ των δύο προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η ικανότητα συμμετοχής 
του συγκεκριμένου σχήματος κρίνεται με βάση τα εναπομείναντα μέλη του 

σχήματος 

2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Αποκλείονται από τη διαδικασία του Διαγωνισμού όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και δη τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και τις προϋποθέσεις επάρκειας. 

 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από το δικαίωμα να συμμετέχουν σε 
δημόσιους διαγωνισμούς ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι με απόφαση άλλης 
Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ κλπ λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης 
των συμβατικών υποχρεώσεών τους. 

 Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες αγαθών ή 
υπηρεσιών του Δημοσίου με απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Γεν. 
Γραμματεία Εμπορίου. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν 

τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στα άρθρα 6 και 8α του Π.Δ. 

118/07, σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 κατά 

περίπτωση. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 
αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 

 Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή 
περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: 
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i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο 
άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβαση 
για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 10ης 
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη της χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες.  

v. καταδικάστηκαν τελεσίδικα για αδίκημα που αφορά 
στην επαγγελματική διαγωγή τους, (υπεξαίρεση, 
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία), σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες διατάξεις του ελληνικού Ποινικού 
Κώδικα. 

 Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ 
δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας 
όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό 
με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 

 Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών 
που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη, ή όταν δεν 
έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

 Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές 
διατάξεις της παρούσας Προκήρυξης. 

Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι λόγοι αποκλεισμού 
αναφέρονται σε κάθε μέλος της ένωσης χωριστά και συμπαρασύρουν την 
υποψηφιότητα της ένωσης. 

2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την 
Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής: 
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Α) Αίτηση συμμετοχής που θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε 
διαγωνιζομένου, με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα του στον 
οργανισμό, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙ. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση σύμπραξης 
νομικών ή φυσικών προσώπων με υποβολή κοινής προσφοράς  η αίτηση 
υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών, ή από κοινό 
εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη και ορίζεται ένα φυσικό 
πρόσωπο ως κοινός εκπρόσωπος της ένωσης 

Β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του 
συμμετέχοντος, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και να 
δηλώνονται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσης 

της στο ταχυδρομείο, ο υποψήφιος: 

I. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

II. Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

III. Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

IV. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό σε οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 
Επίσης, θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. 

V. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 

φόρων  και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της  χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι. 

VI. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό 
επάγγελμά του. 

VII. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει 
για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών 
από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους 
δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

VIII. Η Προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους 

όρους της. 
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IX. Oτι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην προσφορά του, καθώς και τα 
στοιχεία των βιογραφικών σημειωμάτων είναι αληθή. 

X. Δεν έχει αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.    

Η ανωτέρω δήλωση πρέπει  να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών. Δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Διευκρινίζεται ότι: 

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, υπόχρεοι στην υποβολή της ως άνω Υπεύθυνης 
Δήλωσης είναι: 

 Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
 Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ 
 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. 
 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

Σε περίπτωση Ένωσης / κοινοπραξίας, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να υπογράφεται 
από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και επί πλέον να αναφέρει ότι από κοινού τα 
μέλη της Ένωσης / κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 

Γ) Το παραστατικό εκπροσώπησης, εφ’ όσον ο υποψήφιος συμμετέχει στο 
διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του. 

 
Δ)  Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν με τη προσφορά τους υποχρεωτικά (με ποινή 

αποκλεισμού) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% επί της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ήτοι το ποσό των  χιλίων Ευρώ (1.000,00 

€), σύμφωνα με τα οριζόμενα του υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΙΙ  της 

παρούσας. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη λήξη 

του χρόνου της ισχύος της προσφοράς που ζητά η προκήρυξη, δηλαδή πρέπει να 

ισχύει για εκατόν πενήντα (150) ημέρες 

Αν η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δεν είναι διατυπωμένη στην Ελληνική 

γλώσσα, πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο του διαγωνισμού 

μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης μέσα σε τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης και στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της Απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ για την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς του διαγωνιζόμενου, η Εγγυητική 

Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται σ’ αυτόν μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες 
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ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της αντίστοιχης απόφασης της Δ.Ε. του 

ΤΕΕ. 

 Ε) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του κάθε συμμετέχοντος, όπως αυτά αναφέρονται 

στο Παράρτημα VII, επικυρωμένα από δικηγόρο, ή ευκρινή αντίγραφα αυτών, όπως 

το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του, (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων 

τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και 

έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν 

αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα 

παραπάνω έγγραφα και δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος της 

ένωσης/κοινοπραξίας, εκτός από την αίτηση συμμετοχής και την εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής οι οποίες υποβάλλονται ενιαία για όλα τα μέλη της ένωσης/ 

κοινοπραξίας. 

2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός 
οφείλει να καταθέσει, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με 
βεβαίωση παραλαβής, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) των κάτωθι δικαιολογητικών: 

Α. Οι Έλληνες πολίτες: 

1)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφ’ ενός 

η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό του επάγγελμα κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού και αφ’ ετέρου ότι εξακολουθεί να είναι 

εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

2) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας από την οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του υποψηφίου Αναδόχου  από την οποία 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού είναι ενήμερος ως προς τις  
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υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στους 

φορείς κύριας και επικουρικής Ασφάλισης. 

 

4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από 

τα οποίο να προκύπτει από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί σε πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

 

5) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο προκύπτει ότι 

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς 

και για κάποιο από τα αδικήματα  του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007). 

Β. Οι αλλοδαποί: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (5) του εδαφίου (Α) της παρούσας 

παραγράφου. 

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια 

από τις καταστάσεις της περίπτωσης (4) του εδαφίου (Α) ή υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των  περ. (2) και (3) 

του εδαφίου (Α) της παρούσας παραγράφου. 

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων (Α) και (Β) της 

παρούσας παραγράφου αντίστοιχα. 

16PROC005043821 2016-09-06



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ SATINE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΗΣ 20.11.2016». 

16 

 

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 

Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 

Α΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του 

εδαφίου Α της περ. 5 της παρούσης παραγράφου. 

4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης της περίπτωσης 2 του εδαφίου Γ της παρούσας παραγράφου, 

εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της 

Περιφέρειας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 

συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ 

και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της 

έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

5) Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα 

του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. 

Δ. Οι συνεταιρισμοί: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

περίπτωσης (5) του εδαφίου (Α) της παρούσας παραγράφου. 

2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2), (3) και (4) του εδαφίου Α της παρούσας 

παραγράφου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της 

περίπτωσης (2) του εδαφίου Β της παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για 
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αλλοδαπούς συνεταιρισμούς αντίστοιχα, και της περίπτωσης 2 του εδαφίου Γ της 

παρούσας παραγράφου. 

3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Ε. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην 

ένωση, η προσφορά των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 

118/07, ως ακολούθως: 

1) Η ένωση υποψηφίων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους υποψηφίους αναδόχους που 

αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 

η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης υποψηφίων 

αναδόχων. 

2) Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις 

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

3) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο εξαιτίας της 

οποίας μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το 

χρόνο αξιολόγησης των προσφορών ή κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη οφείλουν να προτείνουν αντικαταστάτη άμεσα μετά την επέλευση 

του άνω λόγου. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα. 

Αντικατάσταση που διενεργείται χωρίς την ανωτέρω προϋπόθεση συνεπάγεται τον 

αποκλεισμό του συμμετέχοντος από τη συνέχεια του διαγωνισμού ή την έκπτωσή 

του σε περίπτωση που του έχει ανατεθεί το έργο. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 

ένορκη δήλωση του προσφέροντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συμβολαιογράφου. Για όσους στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο 

ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο 

προσφέρων. 

Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στο διαγωνισμό, είτε αυτοτελώς είτε 

ως μέλη ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει, αναλόγως της 

νομικής μορφής τους, να καταθέσουν πλήρη σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων σε 
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επικυρωμένα αντίγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη ίδρυση και η 

λειτουργία τους, καθώς επίσης και ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι, ο/οι οποίος/οι 

τα δεσμεύουν με την υπογραφή τους για την υπογραφή της σύμβασης.  

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να καταθέσουν την Έναρξη Επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές της. 

Οι συνεταιρισμοί, εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση 

της εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 

προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην 

ένωση.  

2.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (μέσα στο Φάκελο 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

α) Παρουσίαση των παρακάτω χαρακτηριστικών [προφίλ] του υποψήφιου 
Αναδόχου: 

 επιχειρηματική δομή, συνεργασίες  

 τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

 προϊόντα και υπηρεσίες  

 μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί 

με σαφή αναφορά στις οντότητες, οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής. 

β) Κατάλογο των κυριότερων έργων/ παραδόσεων που εκτέλεσε ή στα οποία 

συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. Ο κατάλογος 
των κυριότερων έργων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τον πελάτη, σύντομη 
περιγραφή του έργου, διάρκεια εκτέλεσης [από-έως], ολοκλήρωση ή μη του έργου, 
προϋπολογισμό του έργου. Με τον κατάλογο συνυποβάλλονται υποχρεωτικώς και 

έγγραφα (σε πρωτότυπο ή νομίμως θεωρημένα) από τα οποία να αποδεικνύεται η 
εκτέλεση/συμμετοχή και η επιτυχής ολοκλήρωση τριών (3) έργων  αντίστοιχων με 
το προκηρυσσόμενο κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (πρωτόκολλο παράδοσης – 
παραλαβής, βεβαίωση περαίωσης εργασιών, βεβαίωση εργοδότη κ.λ.π.) 
 

γ) πιστοποιητικό, σχετικά με το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η 

επιχείρηση (π.χ. πρότυπο ISO 9001 ή ISO 14001 ή ανάλογο) 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση Προσώπων, τα 
απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να 

υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, ενώ οι ελάχιστες 
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προϋποθέσεις συμμετοχής να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα ζητούμενα πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις ζητούμενες περιπτώσεις, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν 
από ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζόμενου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του 
κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης 
και κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να 
περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Σφραγισμένος υποφάκελος Α’ με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο 

οποίος περιέχει, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

απόδειξη της προσωπικής κατάστασης του διαγωνιζόμενου, την 

χρηματοοικονομική του επάρκεια, την επαγγελματική του εμπειρία και την 

τεχνική του ικανότητα, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο  

3 παρ. 3.1.1 της παρούσας. 

 Σφραγισμένος υποφάκελος Β’ με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος 

περιέχει, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο,  τα στοιχεία της 

Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου, όπως αυτά περιγράφονται 

αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 παρ. 3.1.2 της παρούσας. 

 Σφραγισμένος υποφάκελος Γ’ με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο 

οποίος περιέχει, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο,  τα στοιχεία 

της Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου, όπως αυτά 

περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 παρ. 3.1.3 της παρούσας. 

Ειδικά η τεχνική προσφορά θα υποβληθεί επιπλέον και σε ένα (1) μη 
επανεγγράψιμο μαγνητικό μέσο (DVD ή CD-ROM) το οποίο θα εμπεριέχεται στον 
Υποφάκελο Β’. 

Για την διευκόλυνση της Επιτροπής, εντός κάθε επιμέρους υποφακέλου πρέπει να 
επισυνάπτεται κατάλογος περιεχομένων εγγράφων, με αναφορά κάθε εγγράφου 
σύμφωνα με την περιγραφή και σειρά (διάταξη) της Προκήρυξης. 

Επί του πρωτοτύπου και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του αντιγράφου σε περίπτωση 
διαφοράς μεταξύ τους.   

Κάθε σελίδα του «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ» θα πρέπει να είναι: 
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 μονογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο (σε περίπτωση ένωσης 

από τους συμμετέχοντες στην προσφορά ή τον κοινό εκπρόσωπό 

τους), και  

 αριθμημένη σε συνεχή αρίθμηση (ανά υποφάκελο).  

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους η 
τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης.  

Ο κυρίως φάκελος αλλά και όλοι οι επιμέρους Υποφάκελοι των Προσφορών πρέπει 
να είναι κλειστοί και απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του 
διαγωνιζομένου (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, Ε-mail), καθώς επίσης και 
τις ενδείξεις: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ SATINE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΩΝ 

ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΗΣ 20.11.2016 

Προς:  ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

………………………………Αθήνα 

Επωνυμία  Διαγωνιζομένου : 

Στοιχεία Εκπροσώπου: 

Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού 

τηλεομοιοτυπίας): 

 

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 
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Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι να είναι 
δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Σε περίπτωση που τα ζητούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά δεν είναι δυνατόν, 
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τότε 
αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην έχουν ξέσματα, 
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον 
διαγωνιζόμενο, η δε Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή.  

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 
μέρος της μετά την κατάθεσή της. 

H προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη και ενιαία πρόταση για 
την εκτέλεση του έργου. Εναλλακτικές προτάσεις δεν γίνονται δεκτές, είτε στο 
σύνολό τους, είτε στα επί μέρους τμήματα του έργου. Προσφορές για μέρος του 
έργου που προκηρύχθηκε απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορά που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, είναι 
αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι 
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία. 
Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και 
δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός σελίδας. 

3.1.1 Περιεχόμενο Υποφακέλου Α΄ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Στον Υποφάκελο Α’ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιλαμβάνονται τρεις 
επιμέρους ενότητες  

1η Ενότητα: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» 

2η Ενότητα «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ» 

3η Ενότητα «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» 

στις οποίες θα περιέχονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Το περιεχόμενο κάθε ενότητας αναλύεται παρακάτω 

στα άρθρα που ακολουθούν.  

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής δεν βαθμολογούνται αλλά 
ελέγχεται απλώς η συνδρομή των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του 
διαγωνιζομένου προκειμένου αυτός να επιλεγεί (έλεγχος pass/fail). Σε περίπτωση 

16PROC005043821 2016-09-06



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ SATINE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΗΣ 20.11.2016». 

22 

 

μη συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται 
από τη συνέχεια του διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, η 
συνδρομή των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής 
επάρκειας και τεχνικής ικανότητας μπορεί να καλύπτεται σωρευτικά από τα μέλη 
της. 

Υποφάκελος Α΄ - Περιεχόμενο 1ης Ενότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλλουν 
επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.3 και τα έγγραφα 
της παραγράφου 2.5: 

Υποφάκελος Α’-Περιεχόμενο 2ηςΕνότητας «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ» 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αποδεικνύουν ότι κατά τις 
τελευταίες τρεις διαχειριστικές χρήσεις παρουσίασαν μέσο όρο κύκλου εργασιών 
ίσο ή ανώτερο του 100% του προϋπολογισμού του έργου, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Προς απόδειξη της χρηματοοικονομικής τους επάρκειας, τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, τα οποία είναι μέλη κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να υποβάλλουν τα 
απαραίτητα εκείνα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη χρηματοοικονομική τους 
επάρκεια και φερεγγυότητα προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του έργου. 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει καταρχήν να υποβληθούν:  

Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού, ή αποτελεσμάτων 
χρήσης του διαγωνιζόμενου κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, 
καθώς και σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις 
Φόρου Εισοδήματος (IncomeTaxFilings) ή Εκκαθαριστικά Σημειώματα 
(IncomeTaxReturns), ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά.  

Οι οικονομικές καταστάσεις των νομικών προσώπων θα πρέπει να υποβάλλονται 

όπως δημοσιεύτηκαν νομίμως. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει νομική υποχρέωση 

δημοσίευσης ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με κάποιο νομικό 

πρόσωπο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα νόμιμα έγγραφα και δικαιολογητικά από 

τα οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών για την αντίστοιχη περίοδο. 

Εάν ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για 

χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, δύναται 

να υποβάλει στοιχεία για τις οικονομικές χρήσεις που λειτουργεί. 

Τον πίνακα χρηματοοικονομικών στοιχείων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V για τη 
διαπίστωση της χρηματοοικονομικής επάρκειας.  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 
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Υποφάκελος Α’ - Περιεχόμενο 3ης Ενότητας «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» 

Για την επιλογή τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και τεχνική 
ικανότητα για την επιτυχή  υλοποίηση του έργου.   

Για τη διαπίστωση της ύπαρξης της επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής 

ικανότητας, οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία από τα οποία 

θα προκύπτει ότι:  

Διαθέτουν την κατάλληλη δομή και οργάνωση προκειμένου να είναι σε θέση 
να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου, 

Διαθέτουν την ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.    

Ύπαρξη ελάχιστα απαιτούμενης δομής και οργάνωσης - Σύντομη Περιγραφή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας (προφίλ) του διαγωνιζομένου – επιχειρηματική 
δομή και μεγέθη.  

Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

Βασικά στοιχεία διαγωνιζομένου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλ/fax, όνομα 
αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά). 

Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής, του στελεχιακού δυναμικού και των 
δραστηριοτήτων του διαγωνιζομένου. 

Στην περίπτωση Ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία 
πρέπει να παρέχονται για κάθε μέλος της. 

Ειδική τεχνογνωσία - Στοιχεία που αποδεικνύουν την ειδική τεχνογνωσία και 
εμπειρία του διαγωνιζομένου για τα τρία τελευταία έτη στο αντικείμενο του έργου.   

Στην ενότητα αυτή ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει υλοποιήσει ή 
υλοποιεί τρία (3) τουλάχιστον παρόμοια έργα/υπηρεσίες τα τελευταία τρία έτη, 
που να καλύπτουν, στο σύνολό τους, τον εξής τομέα: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ SATINE. 

Ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει τρία (3) τουλάχιστον συναφή έργα/υπηρεσίες 
του που έχει υλοποιήσει/υλοποιεί επιτυχώς τα τελευταία τρία (3) έτη και να τα 
παρουσιάσει σε έναν κατάλογο έργων. Ειδικότερα, ο διαγωνιζόμενος υποβάλει 
συγκεντρωτικό πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

- Οι φορείς (δημόσιοι ή ιδιωτικοί) για τους οποίους 

υλοποίησε/υλοποιεί τα έργα και χρονολογία ανάληψης των έργων 

- Διάρκεια και Προϋπολογισμός των έργων 

- Αντικείμενο των έργων 

- Ρόλος του διαγωνιζομένου (κύριος συμβαλλόμενος, κ.λ.π) 
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Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:  

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 
(από - έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(σε ευρώ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
 

1      

2      

3      

Τα ανωτέρω έργα για να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση του 
διαγωνιζομένου πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία: 

- αντίγραφο σύμβασης και όποιο άλλο πρόσφορο αποδεικτικό 

στοιχείο (π,χ τιμολόγια πληρωμών), προκειμένου να αποδεικνύεται 

η υλοποίηση του έργου.  

Από τα παραπάνω έργα θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά ένα (1) 
τουλάχιστον  έργο, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον 
διαγωνιζόμενο.  

Στην περίπτωση Ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 

στοιχεία πρέπει να παρέχονται συγκεντρωτικά για όλα τα μέλη της 

Ένωσης. 

3.1.2 Περιεχόμενο Υποφακέλου Β΄: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στην ενότητα αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την τεχνική 
του πρόταση για την υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου της προκήρυξης όπως αυτά αναφέρονται 
στο Παράρτημα Ι και την περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων. 

Εντός του υποφακέλου πρέπει να υπάρχει δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος. 

3.1.3 Περιεχόμενο Υποφακέλου Γ΄ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της παρούσας 
ενότητας και με την υποχρεωτική συμπλήρωση του Πίνακα που παρατίθενται στο 
Παράρτημα VI. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δεν μπορεί επί ποινή 
αποκλεισμού να είναι ανώτερη του προϋπολογισμού της προκήρυξης. Ως 
οικονομική Προσφορά νοείται το τελικό σύνολο του Πίνακα Οικονομικής 
Προσφοράς που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VΙ 

Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα συνδέεται με την παραλαβή του Τελικού Παραδοτέου 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής σε τελική μορφή. 
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Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η προσφερόμενη οικονομική προσφορά είναι 
μικρότερη του 85% του μέσου όρου των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών, είναι 
δυνατόν να ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας των Διαγωνισμών και των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 
Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής 
υπηρεσίας/τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο διαγωνιζόμενος θα 
παράσχει την υπηρεσία). Σε αυτήν την περίπτωση, εάν από την αιτιολόγηση 
προκύψει ότι η έκπτωση που προσφέρεται προκύπτει από παραβίαση της 
νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων ή είναι σε βάρος της ποιότητας του έργου, η 
προσφορά θα απορρίπτεται. Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι δύο, τότε η 
ανάγκη για τις παραπάνω διευκρινίσεις προκύπτει για τη χαμηλότερη οικονομική 
προσφορά, εφόσον είναι κατώτερη του 80% της έτερης οικονομικής  προσφοράς. 

3.2 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για εκατόν 
είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά 

που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παρατείνεται εγγράφως, εφ’ όσον ζητηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για διάστημα 
επιπλέον εκατόν είκοσι (120) ημερών. Μετά τη λήξη της παράτασης αυτής, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. 

Αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, τότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, 
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφ’ όσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 
του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.  

3.3 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και, σε περίπτωση 
υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν 
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η Προσφορά προαιρετικών υπηρεσιών ή προϊόντων τα οποία δεν είναι απαραίτητα 
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα 

διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά 
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και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή 
υπηρεσιών. 

3.4 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα 
εκφράζονται σε Ευρώ (€). Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε 
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της. 
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την 
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα 
διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη 
σύγκριση των Προσφορών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Δημόσιων 
Διαγωνισμών προβαίνει στην αποσφράγιση των Προσφορών, δημόσια, στα γραφεία 
του ΤΕΕ στην Αθήνα, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο Κεφάλαιο 1 
παρ. 1.5 της παρούσας, οπότε δύνανται να παρίστανται όσοι υπέβαλαν 
εμπρόθεσμα προσφορά στο διαγωνισμό, είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην 

Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

1. Ανοίγεται σε δημόσια συνεδρίαση ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς και 
αποσφραγίζεται ο φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και μονογράφονται όλα τα 
πρωτότυπα στοιχεία που περιέχει κατά φύλλο. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο 
φάκελος Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται όλα τα έγγραφά που περιέχει 
επίσης κατά φύλλο.  

Οι φάκελοι Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται 
από την Επιτροπή, και αφού σφραγιστούν τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος 
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επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται προς 
φύλαξη στην Υπηρεσία. 

Μετά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και την αξιολόγηση των 
Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό και υποβάλλει την εισήγησή 
της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής [ΔΕ/ΤΕΕ], το οποίο και 
αποφαίνεται σχετικά με την αποδοχή ή μη των προσφορών.  

1. Στη συνέχεια η Επιτροπή, μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας στην οποία ορίζεται ο 
τόπος, η ημερομηνία και η ώρα, αποσφραγίζει τους φακέλους Οικονομικής 
Προσφοράς των υποψηφίων Αναδόχων των οποίων η Προσφορά έχει γίνει 
αποδεκτή. Οι φάκελοι Οικονομικής Προσφοράς των υπολοίπων δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και 
σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα 
πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών 
λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, εάν οι προσφορές φαίνονται 
ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το προς ανάθεση αντικείμενο, να ζητήσει γραπτώς 
διευκρινίσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007, 

οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή 
συντάσσει Πρακτικό και τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά 
φθίνουσα σειρά των παραδεκτών οικονομικών προσφορών. 

2. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο Ανάδοχος στον οποίο 
πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός καλείται να υποβάλει, σε σφραγισμένο 
φάκελο και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που 
καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 παρ. 2.4 της παρούσας, προκειμένου αυτά να 
ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

υποβάλλονται σε ένα [1] πρωτότυπο και ένα [1] απλό αντίγραφο. 

Το Έργο θα ανατεθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.  

4.2 Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Δημόσιων 
Διαγωνισμών προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης, η οποία γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

1.Η Επιτροπή, κατά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, αποσφραγίζει το φάκελο 
των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφει όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του 
κατά φύλλο. 
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Στη διαδικασία αυτή καλούνται και δύνανται να παρίστανται όσοι έχουν υποβάλλει 
παραδεκτή Οικονομική Προσφορά, οι οποίοι και λαμβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σύμφωνα με το 
Κεφάλαιο 2 παρ. 2.4 της παρούσας. 

2.  Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφαίνεται για την πληρότητα και νομιμότητα του 
συνόλου των δικαιολογητικών, συντάσσει Πρακτικό και υποβάλλει την εισήγησή της 
στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής [ΔΕ/ΤΕΕ], το οποίο και αποφαίνεται 
σχετικά. 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής [ΔΕ/ΤΕΕ] για την κατακύρωση του διαγωνισμού 
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες που είχαν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στη 

διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών.  

Με την ίδια Απόφασή της σχετικά με την κατακύρωση του διαγωνισμού, η 
Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, 
να υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την 
υπογραφή της Σύμβασης, όπως αυτά προσδιορίζονται στο  Κεφάλαιο 5 παρ. 5.1 της 
παρούσας. 

4.3 Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας 

των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα 
από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για 
την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του 
Υποψηφίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα οριζόμενα στην παρούσα. 

4.4 Διοικητικές Προσφυγές 

Α. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) κατά:  

α) της Διακήρυξης του διαγωνισμού  

β) της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και  
γ) της διενέργειας  του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση 

Με την ένσταση, που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και 
η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των 
δικαιολογητικών που έχει προσκομίσει ο προσφέρων προς τον οποίο έχει 
αποφασίσει η Δ.Ε. του ΤΕΕ να γίνει η κατακύρωση. 

Β.Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπή Ενστάσεων ως εξής : 

α) Η ένσταση κατά της Διακήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού υποβάλλεται μέσα 
στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 
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ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της πρώτης δημοσίευσης της 
Διακήρυξης και της λήξης της υποβολής των προσφορών. 

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφαίνεται αιτιολογημένα μετά από γνωμοδότηση 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την καθορισθείσα ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

β) Η ένσταση κατά των πράξεων ή παραλείψεων του ΤΕΕ, που αφορούν τη 
συμμετοχή υποψηφίου στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς 
τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, υποβάλλεται κατά τη 
διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι και την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του 
σχετικού φακέλου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την 
Επιτροπή Ενστάσεων και εκδίδεται η σχετική απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής.  

Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου στο διαγωνισμό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την 
υποβολή της. 

γ) Η ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού έως και την 
κατακυρωτική απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ υποβάλλεται μέσα σε χρονικό διάστημα 
τριών (3) εργασίμων ημερών, αφ’ ότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση 
της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως του ΤΕΕ. 

Η ένσταση αυτή  κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, 
εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της 

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης 
της Επιτροπής Ενστάσεων, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη 
της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

δ) Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και 
πληρότητα των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο υποψήφιος προς τον οποίο έχει 
αποφασίσει η Δ.Ε. του ΤΕΕ να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλεται μέσα σε χρονικό 
διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφ’ ότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος 
έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω 
δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός (2) ημερών από την υποβολή της 
στο μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. 
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Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης 
της Επιτροπής Ενστάσεων, το αργότερο σε δέκα (10)  εργάσιμες ημέρες από τη λήξη 
της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.   

Γ. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερθέντες λόγους δεν γίνονται δεκτές. 

Δ.Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενισταμένους. Οι 
ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την 
κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα 
τους. 

Ε.Ο προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, εντός ανατρεπτικής 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης.  

Επί της προσφυγής αποφασίζει η Δ.Ε. του ΤΕΕ κατόπιν γνωμοδότησης  της 
Επιτροπής Ενστάσεων. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη 
οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, 
προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με 0,10% επί της 

προϋπολογισμένης αξίας του υπό προκήρυξη έργου. Το ύψος του παραβόλου δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000 €). 

4.5 Δικαίωμα Ματαίωσης του Διαγωνισμού 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Δημόσιων Διαγωνισμών, διατηρεί, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007, το δικαίωμα να 

αποφασίσει: 

α) τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας αξιολόγησης,  

β) τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των 
όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης, 

γ) τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει σε ματαίωση του διαγωνισμού 
στην εξαιρετική περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί και για 
λόγους που ανάγονται είτε στο συμφέρον του ΤΕΕ, είτε της παρούσας ανάθεσης, 
είτε στην επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού.  
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Στην περίπτωση αυτή Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους, που 
θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, τους ακριβείς λόγους της ματαίωσης του 
διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, ανεξάρτητα από το λόγο ματαίωσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Κατάρτιση & Υπογραφή Σύμβασης - Εγγυήσεις 

Η Σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα καταρτιστεί στην 
ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο 
και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.  

Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να 
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης 
της Απόφασης Κατακύρωσης να υπογράψει τη Σύμβαση, σχέδιο της οποίας 
επισυνάπτεται στο Παράρτημα VIII της παρούσας Διακήρυξης, προσκομίζοντας 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων αυτής, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του Παραρτήματος IV, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του 

συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η ισχύς της έχει διάρκεια 
τουλάχιστον 4 μήνες μετά τη λήξη της Σύμβασης και, αν δεν είναι διατυπωμένη 
στην Ελληνική γλώσσα, πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου και την εκκαθάριση των τυχόν 
εκατέρωθεν απαιτήσεων. 

Σε περίπτωση που, ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, δε προσέλθει μέσα στην 
παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών να υπογράψει τη 
Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από 

εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
Δημόσιων Διαγωνισμών.  

Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει την εκτέλεση των 
υπηρεσιών στον αμέσως επόμενο μειοδότη, να καταλήξει σε απ’ ευθείας συμφωνία 
ή να προκηρύξει άλλο διαγωνισμό και διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει από τον 
Ανάδοχο, ο οποίος δεν προσήλθε για την υπογραφή της Σύμβασης, αποζημίωση για 
οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, υποστεί. 

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των 
συμβαλλόμενων μερών, στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης και του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 
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5.2 Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις 

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου δύναται να γίνει τμηματικά, ανάλογα 
με την πρόοδο υλοποίησης του έργου και την υποβολή των παραδοτέων αυτού. Η 
καταβολή της αμοιβής θα γίνεται με επιταγή εκδόσεως της Τράπεζας της Ελλάδος 
και μετά την προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, βεβαίωσης 
ασφαλιστικής ενημερότητας και των τυχόν άλλων νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α167/23.7.2013) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στις νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις και 
λοιπούς φόρους κλπ όπως αυτά ισχύουν κατά την έκδοση του χρηματικού 
εντάλματος. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιάμεσες πληρωμές και η αποπληρωμή του έργου θα 
πραγματοποιείται μόνο μετά τον έλεγχο, την πιστοποίηση και παραλαβή του 

αντίστοιχου παραδοτέου και την έκδοση Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ για έγκριση 
πληρωμής. Η αποπληρωμή του έργου προϋποθέτει την έκδοση πρωτοκόλλου 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του παραδοτέου και την έκδοση Απόφασης της 
ΔΕ/ΤΕΕ για έγκριση πληρωμής όλων των τυχόν ενδιάμεσων παραδοτέων. 

5.3 Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης – Ποινικές Ρήτρες 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τη σύμβαση, 
την Τεχνική του Προσφορά και τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.  

Η παράδοση και η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, η οποία 
αποτελείται από υπαλλήλους του ΤΕΕ ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ο Ανάδοχος 
εκτελεί τους όρους της Σύμβασης και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση 
προβαίνει εγγράφως σε συστάσεις και υποδείξεις προς αυτόν. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις και υποδείξεις της Επιτροπής 
εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών άλλως εντός άλλης προθεσμίας που 
τάσσεται με την έγγραφη σύσταση. Η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου εκδίδει για 

το σκοπό αυτό Πρωτόκολλο Μερικής Παραλαβής [για τα ενδιάμεσα παραδοτέα] και 
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, μετά τη λήξη του έργου. 

 
Σε περίπτωση που, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, παρέλθουν οι συμφωνημένες 

ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους 

συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα 

για κάθε ημέρα καθυστέρησης της παράδοσης του χαρτιού το ποσό των χιλίων 

ευρώ (1.000,00 €) και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €). 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης, η 
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Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, οπότε 
καταπίπτει σε βάρος του η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Στην περίπτωση 
αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από αυτόν την 
καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, υποστεί και 
δύναται να αναθέσει την εκτέλεση των υπηρεσιών στον αμέσως επόμενο μειοδότη 
ή να προκηρύξει άλλο διαγωνισμό. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα 
επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την 
επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα 
καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη 
της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 

5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει 
ετοιμότητα και να μεριμνά για τη συνέπεια και συνέχεια του έργου, ώστε να 
εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητά του και να επιτευχθεί η 
ολοκλήρωση του έργου που αναλαμβάνει. Ειδικότερα: 

i. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.  

ii. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 
συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

iii. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν 
την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του 
ποσού της Σύμβασης. 

iv. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 

ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

v. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 
Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως 
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου 

ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 
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vi. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια 
εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. 

5.5 Εκχώρηση – Υπεργολαβίες 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε 
να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως 
εξαιρετικές περιπτώσεις.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προβεί σε τέτοια ενέργεια, χωρίς τη σχετική έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, κηρύσσεται έκπτωτος. 

5.6 Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία 
που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή 
πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά 
φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η 
εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού 
Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, 
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα 
μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

5.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά, που μπορεί να προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ή του Αναδόχου του διαγωνισμού 
είτε κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, είτε κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων 
και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό και το Δίκαιο της Ε.Ε. 
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5.8 Παραρτήματα 

Τα Παραρτήματα που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
Διακήρυξης και είναι: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 

Γιώργος Ν. Στασινός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο: 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια χαρτιού SATINE για την εκτύπωση 

ψηφοδελτίων των εκλογών του ΤΕΕ οι οποίες θα διεξαχθούν στις 20.11.2016. 

 Οι ποσότητες και οι Τεχνικές Προδιαγραφές του χαρτιού είναι οι εξής: 

α) 25,5 τόνοι χαρτιού SATINE ΛΕΥΚΟ των 60 γρ. και διαστάσεων 58 cm X 86 cm από 

χημικό και μηχανικό πολτό. 

β) 19,5 τόνοι χαρτιού SATINE ΛΕΥΚΟ των 60 γρ. και διαστάσεων 70 cm X 100 cm 

από χημικό και μηχανικό πολτό. 

 

Παράδοση χαρτιού – ποινικές ρήτρες -εκπτώσεις 

Το χαρτί πρέπει να παραδοθεί συνολικά ή τμηματικά μέχρι την 19/10/2016, εντός 24 

ωρών από την έγγραφη ειδοποίησή του ΤΕΕ σε σημείο (τυπογραφείο) που θα 

υποδείξει το ΤΕΕ. 

Για κάθε ημέρα καθυστέρησης της παράδοσης του χαρτιού, θα επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα χιλίων ευρώ (1.000,00 €) και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000,00 €). 

Σε περίπτωση μετάθεσης της ημερομηνίας των εκλογών από την προκαθορισμένη 

(20.11.2016), το ΤΕΕ έχει το δικαίωμα να μεταθέσει ανάλογα και την ημερομηνία 

παράδοσης του χαρτιού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΔΡΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

FAX 

E-MAIL 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ] 

[ΕΑΝ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ] 

 

ΠΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

……………………………..Αθήνα  

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «………………………» 

 

Κύριοι, 

Με την παρούσα επιστολή μας υποβάλλουμε τη δεσμευτική μας προσφορά για την 
ανάληψη του έργου «…….», σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης …/2016. 

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι: 

(α) αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης. 

(β) [σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι ένωση προσώπων] τα ποσοστά 
συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσής μας είναι τα ακόλουθα: ………………… 

(γ) ως εκπρόσωπός μας ορίζεται ο [πλήρη στοιχεία εκπροσώπου: όνομα, επώνυμο, 
πατρώνυμο, ΑΔΤ, τηλ, e-mail, φαξ, κτλ] ο οποίος έχει την εντολή και 
πληρεξουσιότητα να μας εκπροσωπεί, να παραλαμβάνει τα κοινοποιούμενα 
έγγραφα και είναι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία μαζί σας κατά τη διαδικασία 
του διαγωνισμού και μέχρι το πέρας του έργου. Σε περίπτωση κωλύματος του 
εκπροσώπου μας, ως αναπληρωτής ορίζεται ο [πλήρη στοιχεία αναπληρωτή 
εκπροσώπου]. 

 

Με εκτίμηση, 

[Υπογραφές – Σφραγίδες] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 

Φορέα1)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

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

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, 

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

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

                                                           

1 
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2 
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3 
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 

ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 

4 
  ο.π. υποσ. 3. 
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α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................…………………………………..5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος ..................................................... 6  της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω 

απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος 

της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

                                                           

5 
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

6 
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το 

άρθρο 25 του πδ 118/2007.  

7 
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α 

οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  

8 
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..9 

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την 

παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της10. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

                                                           

9 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ :Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον 

κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 

10 
Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 

11 
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 

Φορέα121)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)132................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ143. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..154 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 

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

.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

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

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

                                                           

12 1
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

13 2
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

14 3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

15 4
 Όπως υποσημείωση 3. 
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β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..165/ της υπ αριθ ..... σύμβασης 

“(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ 

Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17 6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες187 από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα 

έγγραφα της σύμβασης198) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

                                                           

16 5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα 

οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

17 6
 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 

25 του πδ 118/2007. 

18 7
 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

19 8
 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος 

της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά 

τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) 

μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
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υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε209. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

20 9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ονομασία Εταιρείας (ή μέλους του Διαγωνιζομένου) …………………….. 

Έτος    

Κύκλος Εργασιών  

   

Βεβαιώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Πίνακας 1 

   Οικονομική Προσφορά 

 

 
Είδος και τεχνική περιγραφή 

προσφερόμενων ειδών 

Ποσότητα  

σε τόνους 

 Τιμή    

μονάδας 

(τόνος)  

Φ.Π.Α. 

24% 

Σύνολο 

με Φ.Π.Α. 

1.  Χαρτί SATINE ΛΕΥΚΟ  

των 60 γρ. από χημικό και 

μηχανικό πολτό διαστάσεων  

58 cm X 86 cm 

 

 

25,5 

τόνοι 

 

 

  

 

 

 

2.  Χαρτί SATINE ΛΕΥΚΟ  

των 60 γρ. από χημικό και 

μηχανικό πολτό διαστάσεων  

70 cm X 100 cm 

 

 

 

19,5 

τόνοι 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Σύνολο  προμήθειας  
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Πίνακας 2 

Συνολική Οικονομική Προσφορά  

 

 Ολογράφως σε ευρώ Αριθμητικά σε 

ευρώ 

 

Συνολική προσφερόμενη 

τιμή (άνευ Φ.Π.Α.) 

 

 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

 

…………….. 

 

 

 

Φ.Π.Α. 24% 

 

 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

 

…………….. 

 

Συνολική προσφερόμενη 

τιμή 

(συμπεριλαμβανομένου  

Φ.Π.Α.) 

 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

 

 

…………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. 

Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 ΦΕΚ Σύστασης 

2 

Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας με τα 
ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις 
αυτού, ή  επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει). 

3 
Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας. 

4 

α)Το Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
που διοικεί την εταιρεία, η συγκρότησή του σε σώμα και η αρμοδιότητα 
εκπροσώπησής της. (Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί το Φ.Ε.Κ. 
προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας και η 
απόδειξη κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του 
ΓΕΜΗ). 

Σημείωση: Εάν την προσφορά υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας 
φυσικό πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, όπως αυτός 
προκύπτει από τα παραπάνω έγγραφα, απαιτείται η προσκόμιση επίσημου 
αντίγραφου της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία 
παρέχεται η σχετική πληρεξουσιότητα. 

 

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 

Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της 
εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων του ή του τελευταίου κωδικοποιημένου 
καταστατικού και αντίγραφα των Φ.Ε.Κ. όπου έγιναν οι αντίστοιχες 
δημοσιεύσεις. 

2 
Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί 
καταστατικών τροποποιήσεων. 

3 

Επίσημο αντίγραφο του πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για το διορισμό 
διαχειριστή, εάν αυτός δεν καθορίζεται στο καταστατικό, ή Φ.Ε.Κ. 
δημοσίευσής του. (Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί το Φ.Ε.Κ. 
προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας και η 
απόδειξη κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του 
ΓΕΜΗ).  
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Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 
Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της 
εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων του ή του τελευταίου κωδικοποιημένου 
καταστατικού.  

2 
Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί 
καταστατικών τροποποιήσεων. 

Φυσικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και 
τυχόν μεταβολές. 

Οι Ενώσεις Εταιρειών ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
προσκομίζουν  υποχρεωτικά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 

Για κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 
πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός) όπως 
περιγράφονται ανωτέρω. 

2 

Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας με το 
οποίο : 

o συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

o αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που 
αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της 
Προσφοράς,  

o δηλώνεται ότι όλα τα Μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
κάθε ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και ίδια για 
την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, τους κανόνες 
της τέχνης και της επιστήμης, εκτέλεση του έργου. 

o δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση 
όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

o ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της 
για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

3 

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από 
το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: 

o στην Ένωση/ Κοινοπραξία και 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

o στο Διαγωνισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

Σύμβαση για τo Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ SATINE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΗΣ 20.11.2016». 

(…………………€) πλέον Φ.Π.Α 

 

Στην Αθήνα σήμερα, ……….. / …………… / 2016, στα γραφεία του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία), επί της οδού Νίκης 4, Τ.Κ 105 63, 

μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, ήτοι: 

α) Αφενός μεν του Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με την 

επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί 

της οδού Νίκης, αρ. 4, TK 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ 

Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό, 

αναφερόμενο εφ’ εξής ως «ΤΕΕ», 

β) Αφετέρου δε της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 

«………………………….» και το διακριτικό τίτλο «………………….» που εδρεύει στη 

…………………., επί της οδού…………………..  αρ. ……………., Τ.Κ…………………, με 

Α.Φ.Μ……………………, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ…………….  και εκπροσωπείται νομίμως, 

από τον κ.  …………………… του Δημητρίου, με ΑΔΤ…………………, 

κάτοικο……………………., αναφερόμενης στο εξής ως «Ανάδοχος», 

αφού ελήφθησαν υπόψη: 

 

1. τη με αρ. Β1/Σ4/2016 (με ΑΔΑ: ΨΥΕΜ46Ψ842-Γ4Θ) απόφαση της 

Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για τη συγκρότηση των Επιτροπών 

Προμηθειών για το έτος 2016 

2. την με αρ. Α30/Σ21/2016 (ΑΔΑ: 6Υ6Π46Ψ842-3ΧΙ) απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής  του ΤΕΕ για την προκήρυξη του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΧΑΡΤΙΟΥ SATINE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 

ΤΕΕ ΤΗΣ 20.11.2016». 
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3. Την με αριθμό ΔΟΥ/………../……../2016 (ΑΔΑ:……………………)ανάληψη 

υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης &δέσμευσης της 

αναγκαίας πίστωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.10) 

«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

4. Την υπ.αριθμ πρωτ. ΤΕΕ ………………………………..  διακήρυξη του  διαγωνισμού 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ SATINE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΩΝ 

ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΗΣ 20.11.2016». 

5. Την υπ. αριθμ. ………./………/……./ απόφαση της Δ.Ε του ΤΕΕ για την 

κατακύρωση του διαγωνισμού στην Ανάδοχο. 

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια χαρτιού SATINE για την εκτύπωση 

ψηφοδελτίων  των εκλογών του ΤΕΕ οι οποίες θα διεξαχθούν στις 20.11.2016. 

 Οι ποσότητες και οι Τεχνικές Προδιαγραφές του χαρτιού είναι οι εξής: 

α) 25,5 τόνοι χαρτιού SATINE ΛΕΥΚΟ των 60 γρ. και διαστάσεων 58 cm X 86 cm 

β) 19,5 τόνοι χαρτιού SATINE ΛΕΥΚΟ των 60 γρ. και διαστάσεων 70 cm X 100 cm 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Το χαρτί πρέπει να παραδοθεί συνολικά ή τμηματικά μέχρι την 19/10/2016, εντός 24 

ωρών από την έγγραφη ειδοποίησή του ΤΕΕ σε σημείο (τυπογραφείο) που θα 

υποδείξει το ΤΕΕ. 

Σε περίπτωση μετάθεσης της ημερομηνίας των εκλογών από την προκαθορισμένη 

(20.11.2016), το ΤΕΕ έχει το δικαίωμα να μεταθέσει ανάλογα και την ημερομηνία 

παράδοσης του χαρτιού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου 

Η πιστοποίηση της παροχής των παραπάνω προϊόντων από την Ανάδοχο στο ΤΕΕ 

θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ, όπως αυτή ορίστηκε με 

την υπ’ αρ. Β1/Σ4/2016 (ΑΔΑ: ΨΥΕΜ46Ψ842-Γ4Θ) απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ, η 

οποία θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση. Οι Υπεύθυνοι Παραλαβής θα ελέγξουν αν 
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η Ανάδοχος εκτέλεσε τους όρους της παρούσας σύμβασης και θα προβούν 

εγγράφως σε συστάσεις και υποδείξεις σε αυτήν εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση. 

Η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί εγκαίρως και προσηκόντως προς τις 

ανωτέρω υποδείξεις και συστάσεις εφόσον προκύψουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η αμοιβή της Αναδόχου θα ανέλθει στις ………………………………… Ευρώ  (………………. 

€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α 24% ποσού …………………….Ευρώ(…………………. €) ήτοι στο συνολικό ποσό των 

………………………….Ευρώ (…………………. €), στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν 

επιβαρύνσεις.  

Η πληρωμή θα γίνει βάσει τιμολογίου της Αναδόχου σε Ευρώ, μετά την πιστοποίηση 

της παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ, με Πρωτόκολλο 

Παραλαβής, την έκδοση Απόφασης για την έγκριση καταβολής από τη ΔΕ του ΤΕΕ 

και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 2329.01 ( Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών 
δαπανών  - δαπάνες αρχαιρεσιών για ανάδειξη διοικητικών αρχών) 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση τιμολογίου, επί του οποίου θα γίνονται οι 

νόμιμες κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

εξόφληση του τιμολογίου είναι η προσκόμιση προσήκουσας φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας. Οποιαδήποτε έξοδα (όλως ενδεικτικά: χαρτόσημα, 

νόμιμες κρατήσεις κ.λπ.) βαρύνουν την Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα στο ΤΕΕ, ως εγγύηση για την καλή και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση της παρούσας την υπ’ αρ.  …………………………  Εγγυητική Επιστολή της 

Τράπεζας με την επωνυμία …………………………………………………………………………………….. 

για το ποσό των ……………………………………………..……… ευρώ (…………………. €) 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην προβεί σε καμία απολύτως πράξη προσβολής των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ΤΕΕ, καθώς και των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα των μελών ή συνεργατών αυτού, που τυχόν έρθουν εις 

γνώση της, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, ενώ ταυτόχρονα οφείλει να ενημερώσει το ΤΕΕ,  

για οποιαδήποτε περίπτωση προσβολής αυτών υποπέσει στην αντίληψή της.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει ως άκρως εμπιστευτικά και να 

μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο οποιαδήποτε δεδομένα, έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών της. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

εξασφαλίσει ότι το σύνολο των υπάλληλων του γνωρίζουν και συμμορφώνονται 

προς τις υποχρεώσεις  που προκύπτουν από το παρόν άρθρο και παράλληλα να 

εξασφαλίσει την διαφύλαξη και ασφάλεια των ανωτέρω πληροφοριών και 

στοιχείων και την παρεμπόδιση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων τρίτων σε αυτά. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή μη προσήκουσας ή μη έγκαιρης εκτέλεσης των όρων της 

παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ο Ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος με Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ. Στην περίπτωση αυτή το ΤΕΕ διατηρεί το 

δικαίωμα να αξιώσει από την Ανάδοχο την καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε 

ζημία, άμεση ή έμμεση, υποστεί. 

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ δύναται να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας στον αμέσως 

επόμενο μειοδότη. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην προμήθεια των παραπάνω προϊόντων και εν 

γένει πλημμελούς εκπλήρωσης των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων, η Ανάδοχος 

υποχρεούται στην καταβολή προς το ΤΕΕ του ποσού των χιλίων ευρώ (1.000,00  €) 

ευρώ και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης, ως ποινική ρήτρα, η οποία συμφωνείται από τούδε εύλογη, δίκαιη, 

σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και ανάλογη με το σκοπό για τον οποίο 

συμφωνείται. Το προαναφερόμενο ποσό της ποινικής ρήτρας θα καταβάλλεται 

ανεξάρτητα από την ως άνω αποζημίωση. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Ρητώς συμφωνείται ότι η Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει το σύνολο ή 

μέρος των υποχρεώσεων ή των απαιτήσεών της που απορρέουν από την παρούσα 

σε τρίτο χωρίς την έγγραφη σχετική συναίνεση του ΤΕΕ, άλλως κηρύσσεται έκπτωτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για όλα τα λοιπά θέματα της 

παρούσας ισχύουν οι κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τους όρους και 

προϋποθέσεις περί ανάληψης υποχρεώσεων και περί προμηθειών του Δημοσίου 

και ιδίως του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 19 Α΄/95), του 

Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 102 Α΄/95) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί 

Προμηθειών του δημοσίου τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο», του Π.Δ. 118/2007 

(ΦΕΚ 150 Α΄/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», του Π.Δ. 60/2007 

(ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄/99) 

«Περί κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύουν. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 

Για κάθε διαφορά που απορρέει αμέσως ή εμμέσως από τη σύμβαση αυτή και 

αφορά την ερμηνεία ή/και την εκτέλεσή της αρμόδια είναι αποκλειστικά τα 

δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό και το δίκαιο της Ε.Ε. 

Τυχόν ακυρότητα όρου/όρων της παρούσας δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων 

όρων, τα δε συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να καλύψουν το κενό που ενδέχεται 

να προκύψει εξαιτίας ακυρότητας όρου/όρων ερμηνευτικά ή και με συμπλήρωση 

της παρούσας κατά τρόπο που να εκπληρούται ο οικονομικός σκοπός της. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή και συμπλήρωση της παρούσας σύμβασης 

πραγματοποιείται και είναι ισχυρή μόνον εφόσον γίνει εγγράφως και 
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προσυπογραφεί νομίμως και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αποδεικνύεται δε 

μόνον εγγράφως, αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού 

διαβάστηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφηκε, νόμιμα και ως 

έπεται, από τους συμβαλλόμενους, σε τρία (3) όμοια και ισόκυρα πρωτότυπα, εκ 

των οποίων (2) έλαβε το ΤΕΕ και ένα (1) ο ανάδοχος για κάθε νόμιμη χρήση. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Για το ΤΕΕ 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Γιώργος Ν. Στασινός 

Για την Ανάδοχο 
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