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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  13/2019 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ   
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
 

για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Η/Υ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ,   ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΚΛΕΙΔΙΑ/ΛΟΥΚΕΤΑ ΕΙΔΗ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη 

Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, στην 

Αθήνα και στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των 4.379,01€ χωρίς Φ.Π.Α. και 5.430,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 

CPV: 48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30237300-2 

Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών,30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών, 

39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 39151000-5 Διάφορα έπιπλα,   44510000-8 Εργαλεία, 44521210-3 

Λουκέτα, 44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων, 30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου, 42341000-

8 Επαγγελματικοί φούρνοι και  με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών κάθε ΟΜΑΔΑΣ.  

 

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στο πλαίσιο της Δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» ( ΟΠΣ 5017544)  με τη 
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και έχοντας υπόψη : 

Ι. Την με αριθμό 6/2019 Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα της σύμβασης, που 
τη συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Η/Υ, SOFTWARE, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ 
ΕΠΙΠΛΩΝ,   ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΚΛΕΙΔΙΑ/ΛΟΥΚΕΤΑ ΕΙΔΗ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας 
ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην 
Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, στην Αθήνα και στο Γραφείο 
Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη 
ΙΙ. Το από 01-04-2019 και με αριθ. 3-6ΕΠ/2019 Πρακτικό αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών  
Προσφορών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του άνω διαγωνισμού   
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ΙΙΙ. Το από 10-04-2019  και με αριθ. 4-6ΕΠ/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την  
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τις άγονες ΟΜΑΔΕΣ του άνω διαγωνισμού 
 V. Το από 11-04-2019   και με αριθ. 2-6ΝΕ/2019 Πρακτικό των νόμιμων εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ  για την προσφυγή 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα για τις άγονες ΟΜΑΔΕΣ των Τμημάτων του άνω 
διαγωνισμού  
 VI. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και 
ειδικότερα τις διατάξεις του   άρθρου   32 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  
τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 

χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  για τις 
ΟΜΑΔΕΣ Α, Γ και Δ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (Δομή Ωραιοκάστρου), τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ, Ε και ΣΤ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 (Δομή 
Φρίξος), την ΟΜΑΔΑ Β του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 (Δομή Έλλη), την ΟΜΑΔΑ Γ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 (Δομή Μακρινίτσας 
Μαγνησίας), τις ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 (Δομή Αθήνας) και τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β , Γ και Η του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
8 (Γραφείο ΜΕΤΟΙΚΟΣ) προϋπολογισμού  4.379,01 ευρώ     χωρίς το Φ.Π.Α. και αντίστοιχα ποσού 5.430,00 ευρώ 
με το ΦΠΑ και  με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
για το σύνολο των ειδών κάθε ΟΜΑΔΑΣ.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά (ανά μήνα)  σε ποσοστό 100% της συμβατικής 
αξίας των ειδών, που παραδίδονται κάθε φορά, μετά την οριστική παραλαβή αυτών.   Η πληρωμή του συμβατικού 
τιμήματος θα γίνεται εντός 15 ημερών από την έκδοση και παράδοση στην Αναθέτουσα Αρχή των σχετικών 
φορολογικών παραστατικών πληρωμής (τιμολόγιο – δελτία αποστολής) και δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις) , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.   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.  Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με 
την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού 
οργάνου της ΑΡΣΙΣ και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα ακολουθεί τη διενέργεια δημόσιου 
συνοπτικού διαγωνισμού, που προκήρυξε η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ με αριθ. Διακ. 
6/2019  και ο οποίος κηρύχθηκε  μερικά άγονος  για τις ως άνω ΟΜΑΔΕΣ, όπως  αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα 
, που ακολουθεί : 
 
   

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ χωρίς ΦΠΑ 

σε ευρώ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ σε 
ευρώ 

ΤΜΗΜΑ 1 (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Α 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

927,41 1.150,00 

Γ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 201,61 250,00 

Δ 

ΕΙΔΗ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΚΛΕΙΔΙΑ/ΛΟΥΚ

ΕΤΑ 

40,32 50,00 
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ΤΜΗΜΑ 3 -ΦΡΙΞΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Α 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

64,52 80,00 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 217,74 270,00 

Γ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 120,97 150,00 

Ε ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 96,77 120,00 

ΣT ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 28,23 35,00 

ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΛΛΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
        Β 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 645,16 800,00 

ΤΜΗΜΑ 6 

(ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 

Γ 

ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 
241,93 300,00 

ΤΜΗΜΑ 7 (ΑΘΗΝΑ) 
Β 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 282,26 

 

350,00 

 

Γ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 350,81 435,00 

ΤΜΗΜΑ 8 (ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΜΕΤΟΙΚΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Α 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

903,22 1.120,00 

Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 72,58 90,00 

Γ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 161,29 200,00 

Η 
ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 24,19 30,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.379,01 5.430,00 

 
 

• Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ και για μια ή περισσότερες ή όλες τις 
ΟΜΑΔΕΣ κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

• Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά  τα τμήματα  και τις ομάδες στον ίδιο ή σε 
διαφορετικούς προσφέροντες .  

• Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για κάποια ΟΜΑΔΑ ή 
ΤΜΗΜΑ της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού  για τα υπόλοιπα. Κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το 
σύνολο των ειδών κάθε ΟΜΑΔΑΣ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.,  καθώς και το κόστος μεταφοράς στη Δομή Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις αντίστοιχες Δομές.   
 

• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 22 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 
μ.μ.. . Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί την  22 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.  
στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής ( οδός Εγνατίας 30, 7ος όροφος – Θεσσαλονίκη  ΤΚ 54625) . Αν η 
διενέργεια της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης δεν καταστεί δυνατή την καθορισμένη ημερομηνία, η ΑΡΣΙΣ 
ενημερώνει για τη νέα ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης  με σχετική Ανακοίνωση στο site της 
Οργάνωσης  www.arsis.gr  
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• Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει 
η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 

 
 Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις που ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της αρχικής Διακήρυξης του διαγωνισμού με αριθμό 6/2019  και με βάση τα διαμορφωμένα 
υποδείγματα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτονται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.  

 Επίσης, επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση υπόδειγμα διαμορφωμένου ΤΕΥΔ , το οποίο μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους για τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία διαπραγμάτευσης .  

Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα της ζητούμενης 
προμήθειας για κάθε  ΟΜΑΔΑ  αυτής σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικής 
προϋπολογιζόμενης αξίας της ΟΜΑΔΑΣ, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για κατακύρωση μέρους της 
ποσότητας, πέρα  του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 
αποδοχή από τον προμηθευτή.  

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την 
αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες , μέσω στου συστήματος 
Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  metoikos.procurement@gmail.com 

 
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 6/2019 Διακήρυξης δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού  . 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ  

 

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 

της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :  

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  Εγνατία 30 -  Θεσσαλονίκη  ΤΚ 

54624 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κυριακή Ακαντζιλιώτη, Βασιλική Μότσιου 

- Τηλέφωνο:  2316009357 

mailto:metoikos.procurement@gmail.com
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- Ηλ. ταχυδρομείο:   metoikos.procurement@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου):  http://www.arsis.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

«(Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Η/Υ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ,   ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΚΛΕΙΔΙΑ/ΛΟΥΚΕΤΑ ΕΙΔΗ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) για τις Δομές  φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της 

ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  Ωραιοκάστρου, γραφείο διοικητικής 

υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ ), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα 

Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα 

CPV: 48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, 30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών,30237000-9 Μέρη, 

εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών, 39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 

39151000-5 Διάφορα έπιπλα,   44510000-8 Εργαλεία, 44521210-3 Λουκέτα, 44115210-4 

Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων, 30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου,  

42341000-8    Επαγγελματικοί φούρνοι 

 Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες και 

υπηρεσίες 

- Η σύμβαση χωρίζεται στα ακόλουθα ΤΜΗΜΑΤΑ :  

ΤΜΗΜΑ 1 :Δομή Φιλοξενίας Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης 

ΤΜΗΜΑ 3 : Δομή Φιλοξενίας  Φρίξος Αλεξανδρούπολη 

ΤΜΗΜΑ 4 : Δομή Φιλοξενίας  Έλλη Αλεξανδρούπολη 

ΤΜΗΜΑ 6 :Δομή Φιλοξενίας  Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας 

ΤΜΗΜΑ 7: Δομή Αθήνας 

ΤΜΗΜΑ 8: Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ Θεσσαλονίκης 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει): 13/2019 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.arsis.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου 

(ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ 

μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός 

φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 

επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή 

διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό 

(π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β 

και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ 

του παρόντος μέρους, συμπληρώστε 

το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 

κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 

υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και 

τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 

οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση 

καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 

IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 

θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης από κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του 

οικονομικού φορέα στην ένωση ή 

κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος 

για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή 

κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του 

τμήματος  ή των τμημάτων για τα 

[   ] 
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οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 

να υποβάλει προσφορά. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία 

και τον τόπο γέννησης εφόσον 

απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 

στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 

(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 

…): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών 

φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί 

στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο 

και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, 

όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή 

του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 

131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 

μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv 

το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 

τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο 

ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει 

καταδικαστεί [ · 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) 

σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 

είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 

και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία 

καταδίκης ή έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους 

;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] 

Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] 

Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 

 



 

 

15 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός 

φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και 

των μέτρων σχετικά με τη συνέχε 

συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσειςxxvi 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμαxxvii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 

τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 

της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxix κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει 

με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία 

ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασήςxxx; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1)Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα   των τριών 

(3) τελευταίων διαχειριστικών 

χρήσεων (2016,2017,2018)(σχετικό 

με την προκηρυσσόμενη  προμήθεια 

) ,   ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% 

του προϋπολογισμού του 

Διαγωνισμού στον οποίο θα 

συμμετέχει (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 

 

  

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό 

ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για 

ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 

αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές 

του ο οικονομικός φορέας: 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1. 1) Ο οικονομικός φορέας θα 

διαθέτει στη διάθεσή του τα αναγκαία 

μέσα και τεχνικό εξοπλισμό για την 

εκτέλεση της σύμβασης.   

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 

…………………… 

2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 

να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxi το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

3) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται 

να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 

 Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 

είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον αναθέτοντα φορέα  ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική 

Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες 

έχω υποβάλλει στο Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του Συνοπτικού Διαγωνισμού με 

τίτλο «Προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Η/Υ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ 
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ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΚΛΕΙΔΙΑ/ΛΟΥΚΕΤΑ ΕΙΔΗ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) για τις Δομές  φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  

Ωραιοκάστρο, γραφείο διοικητικής υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ ), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη 

Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα 

(CPV: 48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30237300-2 

Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών,30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών, 39710000-

2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 39151000-5 Διάφορα έπιπλα, 44510000-8 Εργαλεία, 44521210-3 Λουκέτα, 

44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων, 30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου, 42341000-8    

Επαγγελματικοί φούρνοι) 

 

 

Ημερομηνία, τόπος …………………………………………………… 

 

 

Υπογραφή ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΠΡΟΣ  

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

Ο υπογράφων …….……………………………………………………………………………………………….αφού έλαβα γνώση των όρων  

της με αριθ. 13/2019 πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα για την 

προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Η/Υ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ,   ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΚΛΕΙΔΙΑ/ΛΟΥΚΕΤΑ 

ΕΙΔΗ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) για τις Δομές  φιλοξενίας 

ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  Ωραιοκάστρου, γραφείο διοικητικής υποστήριξης 

ΜΕΤΟΙΚΟΣ ), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα CPV: 
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48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30237300-2 Προμήθειες 

ηλεκτρονικών υπολογιστών,30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών, 39710000-2 Ηλεκτρικές 

οικιακές συσκευές, 39151000-5 Διάφορα έπιπλα,   44510000-8 Εργαλεία, 44521210-3 Λουκέτα, 44115210-4 Υλικά 

υδραυλικών εγκαταστάσεων, 30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου,  42341000-8    Επαγγελματικοί φούρνοι,  

τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα , προσφέρω για την ανάληψη της προμήθειας και την παροχή της 

υπηρεσίας τις παρακάτω τιμές: 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1 (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Φορητός υπολογιστής(laptop) ΤΜΧ 1     

MICROSOFT OFFICE 2019-Greek 

(οικιακή χρήση και μαθητές 

εφάπαξ) 

ΤΜΧ 1     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΤΜΗΜΑ 1 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Καρέκλες γραφείου ΤΜΧ 5     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΤΜΗΜΑ 1 (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 
ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΙΔΗ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΚΛΕΙΔΙΑ/ΛΟΥΚΕΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Εργαλειοθήκη ΤΜΧ 1     

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΟΜΗ ΦΡΙΞΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Πολυμηχάνημα (Εκτυπωτής 
LASER-Σαρωτής) 

ΤΜΧ 1     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΟΜΗ ΦΡΙΞΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Επαγγελματική ηλεκτρική 
σκούπα υγρών και στερεών 

ΤΜΧ 1     

Πιστολάκι για τα μαλλιά ΤΜΧ 2     

Ασύρματο τηλέφωνο ΤΜΧ 1     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΟΜΗ ΦΡΙΞΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Καρέκλες γραφείου ΤΜΧ 3     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΟΜΗ ΦΡΙΞΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Θερμοσίφωνας ΤΜΧ 1     

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΟΜΗ ΦΡΙΞΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Καταστροφέας εγγράφων ΤΜΧ 1     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4 (ΔΟΜΗ ΕΛΛΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Επαγγελματική ηλεκτρική 
σκούπα υγρών και στερεών 

ΤΜΧ 1     

Πλυντήριο στεγνωτήριο 
ρούχων 

ΤΜΧ 1     

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΤΜΗΜΑ 7 (ΑΘΗΝΑ) 
ΟΜΑΔΑ Β: 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

Κουζινομηχανή- 
πολυμίξερ 

ΤΜΧ 1     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΤΜΗΜΑ 6 
(ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ 
ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

Ντουλάπι  μονόφυλλε
ς 180x48,5x50 με 
κλειδαριά και δυο 

ράφια μέσα και 
σίδερο για 

κρεμάστρες (3 θέσεις 
σύνολο 

ΤΜΧ 2     

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΤΜΗΜΑ 8 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΟΙΚΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Πολυμηχάνημα (εκτυπωτής 

και σκάνερ 
ΤΜΧ 1     

Ποντίκι υπολογιστή 

ασύρματο 
ΤΜΧ 3     

MICROSOFT OFFICE 2019-

Greek (οικιακή χρήση και 

μαθητές) 

ΤΜΧ 1     

Eνσύρματα ηχεία 

υπολογιστή 
ΤΜΧ 1     

Κεντρική μονάδα σταθερού 

υπολογιστή  
ΤΜΧ 1     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΤΜΗΜΑ 7 
(ΑΘΗΝΑ) 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ 
ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

Τραπέζι από 
ανθεκτικό 

πλαστικό-PP 
κατάλληλο για 

εξωτερικό χώρο 
ιδανικά χωρίς 

αποσπώμενα μέρη 

ΤΜΧ 3     

Καρέκλα για 
γραφείο χωρίς 

ροδάκια και 
στοιβαζόμενη 

(ιδανικά μεταλλικό 
σκελετό και μαύρο 

PVC και ύψος 
τουλάχιστον 

120cm) 

ΤΜΧ 8     

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΤΜΗΜΑ 8 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΟΙΚΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΕΙΔΗ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

Πολύπριζα 6 θέσεων με 
καλώδιο 

ΤΜΧ 3     

Τοστιέρα για 2 τοστ ΤΜΧ 1     

Ασύρματα τηλέφωνα ΤΜΧ 2     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΤΜΗΜΑ 8 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΟΙΚΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Βιβλιοθήκη γραφείου 

επαγγελματική από μελαμίνη 

με δύο πόρτες στο επάνω 

μέρος και δύο στο κάτω, οι 

πόρτες διαθέτουν κλειδαριά 

ΤΜΧ 1     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΤΜΗΜΑ 8 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΟΙΚΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

Μεταλλικός καλόγερος ΤΜΧ 1     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

Βεβαιώνω ότι  η  προσφορά μου ισχύει για 6 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της .   

 

Τόπος …………………..  Ημερομηνία ……………………….                        Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

 

ΠΡΟΣ  

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

Του …………. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Συμμόρφωση ως προς τους όρους της 

διακήρυξης για τους ειδικούς όρους της 

παρεχόμενης προμήθειας 

ΝΑΙ  

 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΝΑΙ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ ΚΛΕΙΔΙΑ/ 

ΛΟΥΚΕΤΑ 

ΝΑΙ 
 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΔΟΜΗ ΦΡΙΞΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΝΑΙ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΝΑΙ  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΝΑΙ  

 

 



 

 

30 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΑΙ  

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 6: ΔΟΜΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 
ΝΑΙ 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 7: ΔΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΝΑΙ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΝΑΙ  
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ΤΜΗΜΑ 8: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΟΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 

ΝΑΙ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΝΑΙ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 
ΝΑΙ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΝΑΙ 
 

 

 

Βεβαιώνω ότι η προσφορά μου ισχύει για 6 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της . 

 

Αποδέχομαι  όλους  τους  παραπάνω  όρους  για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και υπηρεσιών. 

Τόπος ………………….. 

 Ημερομηνία ……………………….  

 

Υπογραφή 

Ο Προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα  Εγγυητικής  Επιστολής Καλής Εκτέλεσης   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

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

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: Προς: Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων» ( οδός Μαυρομματαίων αριθ. 43 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10434  - ΑΦΜ 090193521 - Δ’ ΔΟΥ Αθηνών )  

 

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

 

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……………………………………………………………………….. 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) ................... 

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 .. / της 

υπ’ αριθ .................... σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Η/Υ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ,   ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΚΛΕΙΔΙΑ/ΛΟΥΚΕΤΑ ΕΙΔΗ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)  13/2019 Διακήρυξη 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 5 ημέρες από 

την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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. 

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 εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 



 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


		2019-04-11T12:52:10+0300


		2019-04-11T14:29:34+0300




