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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια εκτυπωτικού  χαρτιού (CPV: 
30197630-1) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ., σε πέντε Πόλεις ισάριθμων 
Π.Ε. Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, καθώς και μελανωτήρων για 
την Δ/νση Αγροτ. Υποθέσεων Α.Μ.-Θ στην Κομοτηνή για το έτος 2022, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τον Π.Δ. 142/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ Α΄ 
235), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α' 141) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τον Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δη  
το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016. 

6. ΤονΝ.4727/2020  (ΦΕΚ 184 Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις» (Κεφάλαιο ΙΑ  Ψηφιακή Διαφάνεια- Πρόγραμμα Διαύγεια, άρθρα 75-83).  

7. Το άρθρο 64 του  Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)  «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 

8. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

9. Τον ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις». 

10. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  
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12. Τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

13.  Το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103/13-06-2018) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης 
της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης». 

14. Τον Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63Α/24-03-2022), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδιαίτερα το 

άρθρο 55 αυτού «Οι δαπάνες λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν από τις 

δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας με το τρίτο άρθρο της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 143), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), στις οποίες περιλαμβάνεται και η 

μισθοδοσία του προσωπικού, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων από τις οποίες μεταφέρονται, μέχρι την 31η Μαΐου 2022. Από 1ης Ιουνίου 2022 οι 

δαπάνες του πρώτου εδαφίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

15. Το Π.Δ. 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016). 

16.Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία 

17.Την Υ.Α. 5143/2014 (ΦΕΚ Β' 3335) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και 

απόδοσης της κράτησης 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ», όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει, το ύψος της 

οποίας ανέρχεται πλέον σε 0,07%,  και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ 

φόρων και κρατήσεων, κάθε αρχικής, συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, με καθαρή 

αξία άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. 

18. Την ΥΑ με αρ 76928/21 (ΦΕΚ Β' 3075/13.07.2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

19. Την Κ.Υ.Α.1191/14-3-2017 (ΦΕΚ Β’969/22-03-2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016. 

20. Την ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

21.Την ΚΥΑ με  αριθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

22.Την αριθμ. 25/2021 Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Ζητήματα υπολογισμού της 
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της 
παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016» (ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω). 

23. Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με αριθ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ 250/26-5-

2017) «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» 

24. Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ. 34012/25-05-2022 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./435/26-05-

2022) με θέμα "Ανανέωση της θητείας του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στην θέση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης" 

25. Το αριθ. πρωτ. 319729/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009802795) Εσωτερικό Σημείωμα-Πρωτογενές 
αίτημα του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. 

26. Την απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού 

του θέματος για το έτος 2022 με αρ.πρωτ. 5624/22-12-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009838680,ΑΔΑ: 

ΨΕΗΖΟΡ1Υ-Π4Ε) συνολικού ποσού διακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα 

τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (231.774,35€) φορέας-ειδικός Φορέας 1907-

999/01,03: ΑΛΕ: 2410201001. 

27. Τις αποφάσεις ανάληψης για το εκτυπωτικό χαρτί έτους 2022 με ΑΔΑΜ: 22REQ009932780 α) με 

Α/Α 76 (ΑΔΑ:ΨΗΕ9ΟΡ1Υ-ΑΤΟ) ύψους εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και σαράντα 

τριών λεπτών (9518,43€) β) με Α/Α 78 (ΑΔΑ: 6ΟΜΒΟΡ1Υ-ΙΗΤ) είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων 

είκοσι τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών ( 28724,79€) 
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28.Την απόφαση προκήρυξης διαγωνισμού με αρ.πρωτ.οικ. 322820/23-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΚΛΟΡ1Υ-
ΘΥ3, με συνημμένο τεύχος διακήρυξης 12/21 (ΑΔΑΜ:22PROC009891357), του ηλεκτρονικού, 
δημόσιου ανοικτού, άνω των ορίων μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια A)ειδών 
γραφικής ύλης (CPV-30192700-8), β)εκτυπωτικού χαρτιού (CPV: 30197630-1) και γ)μελανωτήρων 
εκτυπωτικών μηχανημάτων (τόνερ) (CPV: 30192112-9) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) για το έτος 2022 

29.  Την απόφαση προσωρινής κατακύρωσης με αρ.πρωτ.99295/04-04-2022 και την απόσυρση των 

προσφορών για όλα τα τμήματα της κατηγορίας Β «εκτυπωτικό χαρτί» των δυο πρώτων στη 

σειρά μειοδοσίας εταιρειών,  

30. Την με αρ.πρωτ. 126510/29-04-2022 απόφαση ανακήρυξης νέου προσωρινού αναδόχου της 

τρίτης κατά σειρά μειοδοσίας για δεκατέσσερα τμήματα της κατηγορίας,  εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.».  

31. Την με αρ.πρωτ. 126641/03-05-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών και τον φάκελο 

υποβληθέντων δικαιολογητικών μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» 

32. Την με αρ. πρωτ. 145376/16-05-2022 (AΔΑΜ: 22AWRD010694635, ΑΔΑ: ΨΚΩΓΟΡ1Υ-9Κ6) 

απόφαση κατακύρωσης έγκρισης του πρακτικού της 3ης συνεδρίασης (αξιολόγηση φακέλου 

δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών καθώς και 

ανακήρυξης μειοδοτών για τον σχετικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τεύχος διακήρυξης 12/21 

(ΑΔΑΜ:22PROC009891357) 

33. Το με αρ.πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ:Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με 

θέμα:«Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική 

αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων 

συνεπειών του COVID-19». 

34. Το γεγονός ότι κατόπιν έρευνας αγοράς μέσω ΚΗΜΔΗΣ και ενημέρωσης από προμηθευτές, 

διαπιστώθηκε ότι οι τρέχουσες τιμές του εκτυπωτικού χαρτιού ξεπερνούν την αξία που είχε 

τεθεί ως προϋπολογισθείσα στην διακήρυξη που δημοσιεύθηκε στα τέλη του έτους 2021, ως εκ 

τούτου απαιτείται αναμόρφωσή τους προκειμένου να τελεσφορήσει η προμήθεια. 

35. Τις συμπληρωματικές αποφάσεις ανάληψης για το εκτυπωτικό χαρτί έτους 2022 με ΑΔΑΜ: 

22REQ010893307 για τον ειδικό φορέα 01 α) με Α/Α 415 (ΑΔΑ:6Ο8ΥΟΡ1Υ-ΩΟΚ) και αριθμό 

εγγραφής στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμών με α/α 55899 ύψους οκτακοσίων 

εβδομήντα δυο ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (872,34€) και β) για τον ειδικό φορέα 03 με 

Α/Α 416 (ΑΔΑ: ΨΓΜΕΟΡ1Υ-ΧΤΨ) και αριθμό εγγραφής στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 

πληρωμών με α/α 55900 ύψους χιλίων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε 

λεπτών ( 1796,45€) 

 

 

Σας προσκαλούμε  
 

Για τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης με αντικείμενο την προμήθεια εκτυπωτικού  χαρτιού (CPV: 
30197630-1) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ., στις Π.Ε. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, 
Ξάνθης, Ροδόπης, για το έτος 2022, καθώς και μελανωτήρων για την Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων 
Α.Μ.-Θ. φορέα/ειδ. φορέα 1907-999-03, 1907-999-01, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Για ότι δεν ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση τόσο κατά το στάδιο ανάθεσης όσο και κατά το 
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
 
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έκδοση 
και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. 
Επίσης αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.-Θ. στην οποία θα βρίσκεται αναρτημένο και το 
βοηθητικό αρχείο xls για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς. 
 
Άρθρο 1: Αντικείμενο του έργου 
 
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη οικονομικού φορέα/φορέων για την προμήθεια  
α) εκτυπωτικού  χαρτιού (CPV: 30197630-1) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ., στις Π.Ε. 
Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, για το έτος 2022, φορέα/ειδ. φορέα 1907-999-03, 
1907-999-01, ΑΛΕ: 2410201001 και 
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β)μελανωτήρων εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων Α.Μ.-
Θ. 
  

Συνολικά η σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) τμήματα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης. 
 
Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων διακοσίων 
ενενήντα δυο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (13292,75€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 
δέκα χιλιάδων επτακοσίων δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (10719,96€)  άνευ Φ.Π.Α.   
 
 
(CPV: 30197630-1): Εκτυπωτικό χαρτί, Μελανωτήρες εκτυπωτικών μηχανημάτων (CPV: 
30192112-9) 
 
Η σύμβαση έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι τις 31/12/2022. 

 
Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
χαμηλότερης τιμής για κάθε τμήμα. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές για ένα ή και περισσότερα 
τμήματα ή και για όλα τα τμήματα ως αναφέρονται στον πίνακα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της 
παρούσας. 
 

Άρθρο 2: Δικαίωμα συμμετοχής 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 
25 του ν.4412/2016.  
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

Άρθρο 3: Λόγοι αποκλεισμού 

 

Κατά της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας σύμβασης δεν πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο 
του προσφέροντος οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1, 2 και 4 του 
ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Άρθρο 4: Κριτήρια επιλογής 

 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 75 και το Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
Επιμελητήριο. Στην περίπτωση προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων πρέπει η κάλυψη της 
παραπάνω απαίτησης να καλύπτεται από κάθε μέλος της. 
 
Άρθρο5: Προστασία προσωπικών δεδομένων 
 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων 
ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό 
της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και 
τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, για 
το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά 
τα αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα (Παράρτημα IV). 
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Άρθρο 6: Υποχρεώσεις αναδόχου- Δέσμευση ακεραιότητας 
 
 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από 
τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων του καθώς και  μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν 
την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και 
εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για 
όλα τα μέλη της ένωσης. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση του 
αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής  
νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί  υγείας  και  ασφάλειας  των  εργαζομένων  και  πρόληψης  
του  επαγγελματικού  κινδύνου. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις των Υπηρεσιών και να 
παρέχει στις Υπηρεσίες οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής όλα τα 
εξουσιοδοτημένα, από την Αναθέτουσα Αρχή, πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε 
κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε 
αυτούς και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή του Αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συµβούλων ή 
αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που 
θα χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει καθώς και 
για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προµήθεια των 
ειδών/υπηρεσιών, που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης. Σε περίπτωση 
παράδοσης ελαττωματικής ποσότητας / ακατάλληλων ή κακής ποιότητας ειδών/υπηρεσιών ο 
Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να την αντικαταστήσει. 

 Ο Ανα  δοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
– Θράκης, σε περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγή τους σε άλλο φορέα εκτός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκλείψει 
ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας ειδών/παροχή υπηρεσιών που αφορά η παρούσα 
Πρόσκληση. 

 Η Αναθέτουσα αρχή σε καμία περίπτωση δεν οφείλει να εξαντλήσει το συμβατικό ποσό, συνεπώς 
ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης για αυτό τον λόγο. 

 Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου ότι – σε κάθε περίπτωση – ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και 
αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση 
οποιουδήποτε όρου της σύμβασης. 

 
Άρθρο 7 Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Ο/οι Ανάδοχος/οι υποχρεούται να προμηθεύει με είδη τις Υπηρεσίες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. Τα είδη θα παραδίδονται, καθ’υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, στους χώρους 
εγκατάστασης των Υπηρεσιών (ακόμα και αν βρίσκονται σε όροφο) το μεταφορικό κόστος θα 
επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Πριν την αποστολή της παραγγελίας θα υπάρξει 
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συνεννόηση για τον ακριβή τόπο παράδοσης. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις των Υπηρεσιών και να παρέχει στις Υπηρεσίες οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες 
του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης.  
 

Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συµβούλων ή  αντιπροσώπων 
ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιµοποιηθεί 
από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει καθώς και για τις τυχόν 
παρεπόµενες υποχρεώσεις.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή και κάθε τρίτο, µε τον τρόπο 
που θα του υποδειχθεί.  
  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τις Υπηρεσίες και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και 
ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προµήθεια των υλικών, 
που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές 
προδιαγραφές αυτής. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει τη χώρα προέλευσης των υλικών που προσφέρει. Μετά τη 
σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά 
και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της 
Επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Βαρύνουν τον Ανάδοχο οι δαπάνες επιστροφής των ακατάλληλων υλικών και αποστολής στις 
Υπηρεσίες των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων. 
Αν ο Ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων υλικών, κηρύσσεται έκπτωτος, 
με όλες τις νόμιμες συνέπειες.  
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής όλα τα 
εξουσιοδοτημένα, από την Αναθέτουσα Αρχή, πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, 
παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς και 
αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή του Αναδόχου. 
 
Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου ότι – σε κάθε περίπτωση – ο 
τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και 
αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση 
οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης. 

 
Άρθρο 8: Παρακολούθηση και Παραλαβή της Προμήθειας 
 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16   σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208, τα σχετικώς οριζόμενα δια της παρούσας πρόσκλησης και της 
υπογραφείσας σύμβασης. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
 
Άρθρο 9: Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου 
 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον Ανάδοχο θα γίνεται στο 100% της  αξίας των τμηματικά 
παραδιδομένων ειδών με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την Επιτροπή 
Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας, που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια. Απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την πληρωμή του Αναδόχου είναι:  
 

α) Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία με μέριμνα του 
Αναδόχου), 
β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και,  
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών. 

 
Σημειώνεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω οικείων Τμημάτων της Δ/νσης 
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Οικονομικού ΑΔΜΘ, με τη διαδικασία πληρωμής Δημόσιου Λογιστικού. 
 
Στο καθαρό ποσό της αξίας των ειδών, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013), επί του καθαρού 
ποσού πληρωμής και βαρύνει τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά 
προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του 
Αναδόχου. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. 
 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις: 
 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
Οι παραπάνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4412/2016. Η εφαρμογή της κράτησης θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση της απόφασης της 
ίδιας παραγράφου.  
 
Άρθρο 10:Κήρυξη Αναδόχου ως έκπτωτου-κυρώσεις-ποινικές ρήτρες 
 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 
 
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 
δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.3. 
της παρούσας. 
 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
συγκεκριμένη προθεσμία ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης, η οποία θα οριστεί 
κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της 
διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.  Αν η προθεσμία 
που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος 
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης 
της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 
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α) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 
οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός 
φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 
σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με 
τον ακόλουθο τύπο: 
 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς 
θεωρείται ίσο με μηδέν. 
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο 
οικονομικός φορέας. 
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 
 
Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την 
έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η 
προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα 
σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα 
μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον 
εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 
 
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 
 
Άρθρο11: Σύνταξη και υποβολή προσφοράς 
 
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει εις 
διπλούν: 
 
Α) Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος θα περιέχει:  
 
Ι. Ως Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, δίχως 
να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνονται τα κάτωθι:  
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 έλαβε πλήρη γνώση των όρων της Πρόσκλησης  και των όρων εκτέλεσης της σύμβασης και 
τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και επίσης είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της  

 Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για ενενήντα ημερολογιακές (90)  
ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν είναι πλήρη, 
αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους 

 εφόσον ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης  υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, το αναφέρει ρητά, ως και τους υπεργολάβους που προτείνει 

 Θα δηλώσει ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στους 
πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας καθώς και τη χώρα προέλευσης 
και τον κατασκευαστικό οίκο των προϊόντων  

 Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες  ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους 
αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 

 
Επίσης  ο φάκελος θα περιέχει 

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  
(εναλλακτικά  δυνατή είναι η κατάθεση επικαιροποιημένης Υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986- για τα νομικά πρόσωπα κατατίθεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 79Ατου ν.4412/2016), 

 Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της,  

 Σχετική εκτύπωση από το μητρώο της επιχείρησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (myaade). 

 
Εφόσον αφορά σε νομικό πρόσωπο επιπροσθέτως νομιμοποιητικά έγγραφα 
 

 όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του 
οικονομικού φορέα.  

 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση ή κοινοπραξία.  
 
i) Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές 
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες Εταιρείες και για όσα 
νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ ως ακολούθως 
 

α. Πιστοποιητικό ισχύουσας/αναλυτικής νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ- με ημερομηνία 
έκδοσης εντός τελευταίων τριάντα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς 
β. Γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ στο οποίο θα αναφέρονται τα σχετικά με την σύσταση 
στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές- με ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου από την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 
 

 
ii) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016. 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. 
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 Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και 

 Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε απλή φωτοτυπία 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 
Επισημαίνεται ότι τα ως άνω δικαιολογητικά αποστέλλονται επιπλέον και σε ηλεκτρονική 
μορφή στο email του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της 
Α.Δ.Μ.-Θ., tpdy@damt.gov.gr 

 
ΙΙ. Τεχνική Προσφορά 
 
Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει την περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών, ιδίως δε με αναφορά 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και την πλήρωση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών  και όρων 
της παρούσας με τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα σύμφωνα με το Παράρτημα II της παρούσας. 
 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται ή/και στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 
 
Β) Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο 
 
Η οικονομική προσφορά θα δίνεται σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα 
πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από την 
πρόσκληση oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το Παράρτημα III- Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας. Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία της 
εταιρείας (διακριτικός τίτλος εφόσον υπάρχει), διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, το 
Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
 
Ως απαράδεκτη θα απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 42 του ν.4782/2021  και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό κάθε τμήματος της 
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 1 της παρούσας 
πρόσκλησης. 
  
Εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά δεν γίνεται δεκτή και αν υποβληθεί απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Φόροι  και κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη 
ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, όπως έξοδα μετάβασης προσωπικού και μεταφορά υλικών, 
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του 
διαγωνιζόμενου.  
 
Ο  ΦΠΑ βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 
 
Άρθρο 12: Κατάθεση προσφοράς 
 
Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε επτά (7) ημέρες από την αποστολή της παρούσας Πρόσκλησης, 
ήτοι έως την Τρίτη 26-07-2022 (ημέρα και ημερομηνία) και ώρα 15:00 μ.μ. και θα 
πρωτοκολληθεί στην Κεντρική Γραμματεία της Α.Δ.Μ.-Θ., Καθ. Ρωσσίδη 11 (ισόγειο), Τ.Κ. 
54655, Θεσ/νίκη. 
 
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 2313 309443 και 2313 
309151. 
 
  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 
 
 
         ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) τμήματα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Ε.Φ. Νομός Πόλη Είδος Τεμάχια Τιμή 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Συν χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολο με 
ΦΠΑ 

   Ε.Φ. 99903 / Π.Ε. Δράμας / ΔΡΑΜΑ    

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ    

99903 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Χαρτί  Φωτοαντιγραφικό  Α3 (Πακέτο 
500Φ.) 

3 9,15 27,45 34,04 

99903 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Χαρτί Φωτοαντιγραφικό  Α4  (Πακέτο 
500Φ.)  

170 5 850 1054,00 

99903   ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1   877,45 1088,04 

       

   Ε.Φ. 99903 / Π.Ε. Έβρου / 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

   

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ    

99903 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/Π
ΟΛΗ 

Χαρτί Φωτοαντιγραφικό  Α4  (Πακέτο 
500Φ.)  

105 5 525 651,00 

99903   ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2   525 651,00 

       

   Ε.Φ. 99903 / Π.Ε. Καβάλας / ΚΑΒΑΛΑ    

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ    

99903 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Χαρτί  Φωτοαντιγραφικό  Α3 (Πακέτο 
500Φ.) 

2 9,15 18,3 22,69 

99903 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Χαρτί Φωτοαντιγραφικό  Α4  (Πακέτο 
500Φ.)  

450 5 2250 2790,00 

99903   ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ   2268,3 2812,69 

       

   Ε.Φ. 99901 / Π.Ε. Καβάλας / ΚΑΒΑΛΑ    

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ    

99901 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Χαρτί  Φωτοαντιγραφικό  Α3 (Πακέτο 
500Φ.) 

20 9,15 183 226,92 

99901 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Χαρτί Φωτοαντιγραφικό  Α4  (Πακέτο 
500Φ.)  

370 5 1850 2294,00 

99901   ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ   2033 2520,92 

   ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3   4301,30 5333,61 

       

   Ε.Φ. 99903 / Π.Ε. Ξάνθης /  ΞΑΝΘΗ    

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ    

99903 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Χαρτί Φωτοαντιγραφικό  Α4  (Πακέτο 
500Φ.)  

180 5 900 1116,00 

99903   ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4   900 1116,00 

Ε.Φ. Νομός Πόλη Είδος Τεμάχια Τιμή 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Συν χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολο με 
ΦΠΑ 

   Ε.Φ. 99903 / Π.Ε. Ροδόπης /  
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
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   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ    

99903 ΡΟΔΟΠΗ
Σ 

ΚΟΜΟΤ
ΗΝΗ 

Χαρτί Φωτοαντιγραφικό  Α4  (Πακέτο 
500Φ.)  

470 5 2350 2914,00 

99903   ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  2350 2914,00 

        

   Ε.Φ. 99901 / Π.Ε. Ροδόπης /  
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

   

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ    

99901 ΡΟΔΟΠΗ
Σ 

ΚΟΜΟΤ
ΗΝΗ 

Χαρτί  Φωτοαντιγραφικό  Α3 (Πακέτο 
500Φ.) 

1 9,15 9,15 11,35 

99901 ΡΟΔΟΠΗ
Σ 

ΚΟΜΟΤ
ΗΝΗ 

Χαρτί Φωτοαντιγραφικό  Α4  (Πακέτο 
500Φ.)  

280 5 1400 1736,00 

99901   ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ   1409,15 1747,35 

   ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5   3759,15 4661,35 

       

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΜΕΛΑΝΩΤ ΕΚΤΥΠ. 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ.ΥΠΟΘ. 

Α.Μ.-Θ. 

   

999/0
2 

ΡΟΔΟΠΗ
Σ 

ΚΟΜΟΤ
ΗΝΗ 

KONICA MINOLTA BIZHUB 227,367/TN-
323 (A87M050) BLACK 23K ΓΝΗΣΙΟ 

6 59,51 357,06 442,75 
 

   ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6   357,06 442,75 

       

       

   ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  10719,96 13292,75 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 
 ΑΛΕ 2410201001  ΕΚΤΥΠ ΧΑΡΤΙ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ ΑΞΙΑ 

ΤΜΗΜ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΤΜΗΜ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΦ 
ΕΝΟΤ 

ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΓΡ.ΤΜΗΜΑΤ 99903 99901 

1 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ 
ΥΠΗΡ.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤ. 

ΛΕΙΤ. 
1088,04 

 
1088,04 877,45 

2 ΕΒΡΟΥ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛ

Η 
ΥΠΗΡ.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤ. 

ΛΕΙΤ. 
651,00 

 
651,00 525,00 

3 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 
ΥΠΗΡ.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤ. 

ΛΕΙΤ. ΚΑΙ ΧΩΡ.,ΠΕΡ/ΝΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤ. ΠΟΛΙΤ. 

2812,69 2520,92 5333,61 4301,30 

4 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ 
ΥΠΗΡ.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤ. 

ΛΕΙΤ. 
1116,00 

 
1116,00 900,00 

5 ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝ

Η 

ΥΠΗΡ.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤ. 
ΛΕΙΤ. ΚΑΙ ΧΩΡ.,ΠΕΡ/ΝΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤ. ΠΟΛΙΤ. 
2914,00 1747,35 4661,35 3759,15 

   
ΑΛΕ 2410201001  ΜΕΛΑΝΩΤΗΡΕΣ 

   
6 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ .ΥΠΟΘ Α.Μ.-Θ. 

 
442,75 442,75 357,06 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
8.581,73 4.711,02 13292,75 10719,96 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» 

Α.Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

2.1 
 

Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21,0 x 
29,7cm. 

 
ΝΑΙ 

2.2 
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα έχει διαστάσεις 29,7 x 
42,0cm. 

 
ΝΑΙ 

2.3 
Να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοεκτύπωση του 
πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του. 

 
ΝΑΙ 

2.4 
 Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, 
κάτω από τις συνήθεις 
κλιματολογικές συνθήκες. 

 
ΝΑΙ 

2.5 
Να παραδίδεται σε ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 2.1 και 2.2. 

 
ΝΑΙ 

2.6 Επιφανειακή πυκνότητα χαρτιού :80 gr/m2 ± 4% ΝΑΙ 

2.7 

Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε 
δεσμίδες των 500 φύλλων, ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να 
περιέχουν 
σκισμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή 
άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν με 
ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της 
χρησιμοποίησης 

 
 
 
 
 
NAI 

2.8 

Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό 
(πλαστικοποιημένο χαρτί), για την προφύλαξη του φωτ/φικου 
χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και 
συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε 
(5) από αυτές. 

 
 
 
NAI 

2.9 

Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά 
τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο : Το όνομα ή το εμπορικό σήμα 
του κατασκευαστή. Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3 ή Α4), o 
αριθμός τους και η μάζα (g/m2) 

 
 
NAI 

2.10 
Στο εξωτερικό κιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες 
ενδείξεις: Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3 ή Α4) Το είδος του 
χαρτιού. Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του Αναδόχου. 

 
 
NAI 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΜΕΛΑΝΩΤΗΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΩΤΗΡΩΝ(ΤΟΝΕΡ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙ
ΤΗΣΗ 

1.1 
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι γνήσια αντιπροσωπείας αυθεντικά προϊόντα 
των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original).Να είναι καινούρια, 
αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. Να μην είναι αναγομωμένα (refilled). 

NAI 

1.2 
Ο Ανάδοχος θα αντικαθιστά τα ελαττωματικά προϊόντα εντός πέντε (5) ημερών από τη 
σχετική ειδοποίησή του.  

NAI 

1.3 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα 
αναγράφεται:α) ο τύπος του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το οποίο 
προορίζονται,β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά, η ημερομηνία κατασκευής. Τα 
προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και γ) η επωνυμία του κατασκευαστή 

NAI 

1.4 
Παροχή εγγύησης αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων και εγγύησης διετούς 
καλής λειτουργίας των αναλωσίμων. 

NAI 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Προς: 
 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

Σύμφωνα με την  αρ. ……………………..Πρόσκληση  

 

Ε.Φ. Νομός Πόλη Είδος Τεμάχια 

Τιμή 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Συν 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολο 
με 

ΦΠΑ 

      

Ε.Φ. 99903 / Π.Ε. Δράμας / 
ΔΡΑΜΑ         

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ 
ΧΑΡΤΙ         

99903 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Χαρτί  Φωτοαντιγραφικό  Α3 (Πακέτο 500Φ.) 3   0 0,00 

99903 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Χαρτί Φωτοαντιγραφικό  Α4  (Πακέτο 500Φ.)  170   0 0,00 

99903     ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1     0 0,00 

                

      

Ε.Φ. 99903 / Π.Ε. Έβρου / 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ         

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ 
ΧΑΡΤΙ         

99903 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χαρτί Φωτοαντιγραφικό  Α4  (Πακέτο 500Φ.)  105   0 0,00 

99903     ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2     0 0,00 

                

      

Ε.Φ. 99903 / Π.Ε. Καβάλας / 
ΚΑΒΑΛΑ         

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ 
ΧΑΡΤΙ         

99903 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Χαρτί  Φωτοαντιγραφικό  Α3 (Πακέτο 500Φ.) 2   0 0,00 

99903 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Χαρτί Φωτοαντιγραφικό  Α4  (Πακέτο 500Φ.)  450   0 0,00 

99903     ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ     0 0,00 

                

      

Ε.Φ. 99901 / Π.Ε. Καβάλας / 
ΚΑΒΑΛΑ         

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ 
ΧΑΡΤΙ         

99901 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Χαρτί  Φωτοαντιγραφικό  Α3 (Πακέτο 500Φ.) 20   0 0,00 

99901 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Χαρτί Φωτοαντιγραφικό  Α4  (Πακέτο 500Φ.)  370   0 0,00 

99901     ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ     0 0,00 

      ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3     0 0,00 
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Ε.Φ. 99903 / Π.Ε. Ξάνθης /  
ΞΑΝΘΗ         

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ 
ΧΑΡΤΙ         

99903 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Χαρτί Φωτοαντιγραφικό  Α4  (Πακέτο 500Φ.)  180   0 0,00 

99903     ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4     0 0,00 

                

      

Ε.Φ. 99903 / Π.Ε. Ροδόπης /  
ΚΟΜΟΤΗΝΗ         

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ 
ΧΑΡΤΙ         

99903 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Χαρτί Φωτοαντιγραφικό  Α4  (Πακέτο 500Φ.)  470   0 0,00 

99903     ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ     0 0,00 

                

      

Ε.Φ. 99901 / Π.Ε. Ροδόπης /  
ΚΟΜΟΤΗΝΗ         

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ 
ΧΑΡΤΙ         

99901 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Χαρτί  Φωτοαντιγραφικό  Α3 (Πακέτο 500Φ.) 1   0 0,00 

99901 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Χαρτί Φωτοαντιγραφικό  Α4  (Πακέτο 500Φ.)  280   0 0,00 

99901     ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ     0 0,00 

      ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5     0 0,00 

      

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΜΕΛΑΝΩΤΗΡΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Δ.ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘ. Α.Μ-Θ.         

99901 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
KONICA MINOLTA BIZHUB 227,367/TN-323 

(A87M050) BLACK 23K 6 

   

   
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 

    
      ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ       0,00 

 
Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της αρ. …………Πρόσκλησης. 
Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει μέχρι και ενενήντα ημερολογιακές (90) ημέρες από την 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα 
με την με αρ.πρωτ. 188895/15-07-2022 πρόσκληση. 

 

………..(Τόπος)…….(Ημερομηνία)  

Ο προσφέρων 

 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 

 

 

Για την διευκόλυνση της υποβολής της προσφοράς θα υπάρχει στα έγγραφα της πρόσκλησης 

στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.-Θ. και έγγραφο σε μορφή xls. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό 
πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, 
ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα 
δεδομένα ως εξής: 
 
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους 
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, 
στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο 
Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 
 
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, 
η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου 
υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα 
δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για 
την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 
 
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  
 
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη και λοιποί εν γένει προστηθέντες 
της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 
 
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 
 
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 
δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στη διαδικασία 
ανάθεσης, σύμφωνα με το νόμο. 
 
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, 
και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της 
εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 
 
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, 
μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία 
ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από 
οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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