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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Μεσογείων 119                                                                                                                                                                                    
Ταχ.Κωδ.   : 101 92                                                                                             
Πληροφ.    : Ο.Κοκλιώτη                                                          
Τηλέφ.       : 213 1513 439                                                                          
E-mail        : o.koklioti@prv.ypeka.gr

  ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών διάθεσης εφημερίδων 
για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ για το οικ. Έτος 2022.»

                 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το έγγραφο του Γραφείου 
Υπουργού το οποίο διαβιβάστηκε στο τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος 
Προμηθειών με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1055/99/5.1.2022 διαβιβαστικό, πρόκειται να 
προβεί στην επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών διάθεσης εφημερίδων σε έντυπη 
μορφή με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Υπουργού  για το οικ. Έτος 2022.

1.Συνοπτικά στοιχεία πρόσκλησης

Αντικείμενο Πρόσκλησης Ανάθεση υπηρεσιών διάθεσης εφημερίδων σε έντυπη 
μορφή.

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής.

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες 
συμβάσεις (CPV) 22210000-5 «Εφημερίδες»

Προϋπολογισμός Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των έξι 
χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) .

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών  17/01/2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Χρόνος ισχύος προσφορών
Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
λήξης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών.

2. Περιγραφή αντικειμένου

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσιών διάθεσης εφημερίδων σε 
έντυπη μορφή και ειδικότερα η διάθεση εφημερίδων (απλών εκδόσεων χωρίς προσφορές, 
ένθετα και DVD) ελληνικού τύπου για το σύνολο των ημερών έκδοσης τους με σκοπό την 
ενημέρωση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, όπως 
αναλυτικά  αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.
Οι ενδεικτικοί τίτλοι και οι ενδεικτικές ποσότητες των εφημερίδων καθορίζονται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας.
Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη αντικατάστασης ή προσθήκης τίτλου εφημερίδων ή επίσης 
αναπροσαρμογή της ισχύουσας τιμής πέρα από τις αναγραφόμενες στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας πρόσκλησης και εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, θα 
τροποποιείται αναλόγως η μεταξύ ΥΠΕΝ και αναδόχου σύμβαση.

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο
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3. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμός της ως άνω δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των έξι χιλιάδων ευρώ 
(6.000,00€) και θα  βαρύνει  τις πιστώσεις του ΠΔΕ του έτους 2022- ΣΑΕ575 και ειδικότερα το έργο 
με κωδικό 2017ΣΕ57500001 «Δαπάνες για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
και την προμήθεια μηχανολογικού, τεχνολογικού και συναφούς εξοπλισμού καθώς και άλλων 
αναλωσίμων υλικών (Π.Κ. 1980ΣΜ07500000, 1979ΣΜ07500002, 1978ΣΜ07500001)».
Σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: Το υπ. Αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/1309/14/10.1.2022 
έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών περί δέσμευσης 
πίστωσης ποσού στο έργο με κωδ. ΠΔΕ 2017ΣΕ57500001 (ΑΔΑΜ:22REQ009903559).

4. Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

5.Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς
Οι προσφορές θα υποβληθούν με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα επισυναπτόμενα 
Παραρτήματα, τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και εντός της προθεσμίας που ορίζεται 
σε αυτή. 
Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα 
θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δεν θα αξιολογηθεί.
Οι προσφορές θα κατατεθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Γενικής  
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Λεωφόρος Μεσογείων 119, Ισόγειο) έως τις 17 
Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 όπου θα αναγράφεται ευκρινώς: 
 η λέξη Προσφορά,
 η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ήτοι: 
       Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
      Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
      Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού 
      Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών  
  ο τίτλος της πρόσκλησης
 η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής),
 τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από αίτηση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, και  θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου. 
Επιπρόσθετα, ο κυρίως φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην αποσφραγιστεί από 
την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή τη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου».

6.Περιεχόμενο προσφοράς
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειμένου όπως αυτό αναφέρεται στην  
παρούσα πρόκληση.

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 
1.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήμερα, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
της παρούσας πρόσκλησης.
2. Την οικονομική προσφορά, τα οικονομικά στοιχεία της οποίας συμπληρώνονται σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙ  όπου:
 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ,
 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος.
 Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
3. Τα δικαιολογητικά του παραρτήματος ΙV της παρούσης 
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7.Χρόνος ισχύος προσφοράς
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για εξήντα (60) ημερολογιακές 
ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του 
χρόνου ισχύος της  προσφοράς είναι υποχρεωτική.

8.Απόρριψη προσφοράς 
Ως λόγοι απόρριψης της προσφοράς τεκμαίρονται οι ακόλουθοι:

 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. 
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας  

πρόσκλησης.
 Προσφορά υπό αίρεση.
 Προσφορά για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα.

 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως 

αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60) 

ημέρες.
 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με την 

επιφύλαξη του άρθρου 102 του Ν. 4412/16.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 
 Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο του φυσικού αντικειμένου.
 Προσφορά για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της 
αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε 
αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016.

 Προσφορά που διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016.

 Προσφορά η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από 
τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον 
προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας.

9.Ματαίωση διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τόπος Παράδοσης- Διάρκεια σύμβασης
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε καθημερινή βάση στο κτίριο του ΥΠΕΝ στην Αθήνα και επί της 
Λ. Μεσογείων 119 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31.12.2022.

11. Υπογραφή σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού (σύμβαση) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής ειδικής πρόσκλησης.

12. Παρακολούθηση της Σύμβασης 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 216 του ν. 4412/2016, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της 
σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Γραφείο Τύπου Υπουργού , το οποίο και 
θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα, που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
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του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

13.Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-  Παραλαβής 
Η εκάστοτε ισχύουσα Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι αρμόδια για 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών με την έκδοση σχετικού 
πρωτοκόλλου, κατόπιν βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από το Γραφείο Τύπου Υπουργού για την 
τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 
και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 
τις σχετικές ανάγκες. 
Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. του Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα 

14.Παροχή Διευκρινίσεων
Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το 
Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών (γρ. 237, 2ος όροφος Λ. 
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92), αρμόδια υπάλληλος Ο. Κοκλιώτη, τηλ.: 213 1513 439.

15.Πληρωμή- Κρατήσεις 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται  τμηματικά, σε τρεις (3) δόσεις και ειδικότερα:
 Α΄ δόση : για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 
31.5.2022.
 Β΄ δόση : για το χρονικό διάστημα από την 1/6/2022 έως 30.9.2022
 Γ΄ δόση : για το χρονικό διάστημα από την 1/10/2022 έως 31.12.2022

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου της αρμόδιας Επιτροπής από 
την Αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο, εφόσον προηγηθεί η βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το 
Γραφείο Τύπου του Υπουργού.
Πριν από την κάθε πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου 
και την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, ιδίως: 

 κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί της 
αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων και παρακρατείται από κάθε 
πληρωμή 
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 κράτηση 0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΕΑΑΔΗΣΥ, η 
οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού) 
επί του καθαρού συμβατικού. 

 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

16.Ειδικοί όροι 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος απαλλάσσεται από την καταβολή Φ.Π.Α. τότε υποχρεούται να 
προσκομίσει όλα τα σχετικά νόμιμα παραστατικά.

Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης  σταματήσει  ή διακοπεί η έκδοση κάποιας από τις 
αναφερόμενες εφημερίδες  ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει την υπηρεσία και να 
αφαιρέσει το ανάλογο κόστος.

17. 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 ανάθεσης, 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.

18. Λοιποί όροι 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, στη διεύθυνση (URL) : www.ypen.gov.gr , στη διαδρομή Yπουργείο //προκηρύξεις 
διαγωνισμών.

.                                                                                                       

 Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας ΥΠΕΝ
Συνημμένα:
-Παράρτημα ( I, II, III, IV)

         Νικόλαος Μιχαλόπουλος

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Πίνακας με ενδεικτικές ποσότητες εφημερίδων.

α/α
Τίτλος Ενδεικτικής Εφημερίδας 

Ελληνικού τύπου

Ενδεικτικός 
Αρ. Φυλ. 
Μηνιαίως Μήνες

Τρέχουσες 
Τιμές 

Τύπου
Σύνολο 

Φύλλων

1 Documento 5 12 2,00 € 60

2 Kontra News 31 12 1,00 € 372

3 Real News 5 12 2,00 € 60

4 Αξία 5 12 2,50 € 60

5 Άποψη 5 12 2,00 € 60

6 Αυγή + Σαββάτου 22 12 1,50 € 264

7 Η Αυγή της Κυριακής 5 12 3,00 € 60

8 Το Βήμα της Κυριακής 5 12 2,00 € 60

9 Βραδινή 5 12 1,00 € 60

10 Δημοκρατία 26 12 1,00 € 312

11 Κυριακάτικη Δημοκρατία 5 12 2,00 € 60

12 Ελεύθερος Τύπος + Σαββάτου 26 12 1,30 € 312

13 Ελεύθερος Τύπος Κυριακής 5 12 2,00 € 60

14 Εστία 22 12 1,50 € 264

15 Εστία Σαββάτου 5 12 1,50 € 60

16 Η Εφημερίδα των Συντακτών 22 12 1,50 € 264

17 Η Εφημερίδα των Συντακτών Σαββάτου 5 12 2,00 € 60

18 Καθημερινή 21 12 1,20 € 252

19 Καθημερινή Σαββάτου 5 12 1,20 € 60

20 Καθημερινή Κυριακής 5 12 2,00 € 60

21 Καρφί 5 12 2,00 € 60

22 Κεφάλαιο 5 12 2,50 € 60

23 Μέτοχος 5 12 2,00 € 60

24 Ναυτεμπορική 26 12 1,30 € 312

25 Παραπολιτικά 5 12 2,00 € 60

26 Παρασκήνιο 5 12 2,00 € 60

27 Πρώτο θέμα 5 12 2,00 € 60

28 Ριζοσπάστης Κυριακής 5 12 2,50 € 60

29 Τα Νέα 22 12 1,30 € 264

30 Τα Νέα Σαββάτου 5 12 2,00 € 60

31 Το Παρόν Κυριακής 5 12 2,00 € 60

 ΣΥΝΟΛΟ 328   3936
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                                         

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την υπ’ αριθμ’ πρωτ. …..……………..                     Πρόσκληση 
υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών διάθεσης εφημερίδων για τις ανάγκες του 
ΥΠΕΝ για το οικ. Έτος 2022.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/α
Τίτλος Ενδεικτικής 

Εφημερίδας Ελληνικού 
τύπου

Ενδεικτικός 
Αρ. Φυλ. 
Μηνιαίως

Μήνες Σύνολο 
Φύλλων Τιμή/Τεμ.

Συνολική Αξία

1 Documento 12

2 Kontra News 12

3 Real News 12

4 Αξία 12

5 Άποψη 12

6 Αυγή + Σαββάτου 12

7 Η Αυγή της Κυριακής 12

8 Το Βήμα της Κυριακής 12

9 Βραδινή 12

10 Δημοκρατία 12

11 Κυριακάτικη Δημοκρατία 12

12
Ελεύθερος Τύπος + 
Σαββάτου 12

13 Ελεύθερος Τύπος Κυριακής 12

14 Εστία 12

15 Εστία Σαββάτου 12

16
Η Εφημερίδα των 
Συντακτών 12

17
Η Εφημερίδα των 
Συντακτών Σαββάτου 12

18 Καθημερινή 12

19 Καθημερινή Σαββάτου 12

20 Καθημερινή Κυριακής 12

21 Καρφί 12

22 Κεφάλαιο 12

23 Μέτοχος 12

24 Ναυτεμπορική 12

Στοιχεία Προσφέροντος

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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25 Παραπολιτικά 12

26 Παρασκήνιο 12

27 Πρώτο θέμα 12

28 Ριζοσπάστης Κυριακής 12

29 Τα Νέα 12

30 Τα Νέα Σαββάτου 12

31 Το Παρόν Κυριακής 12

 ΣΥΝΟΛΟ  

Χρόνος ισχύος προσφορών εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 

                                                                Τόπος]………………………, [Ημερομηνία]………..…………

                                  Για τον προσφέροντα

             Ο νόμιμος Εκπρόσωπος

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
   ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
   ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την υπ’ αριθμ’ πρωτ. …..………                                      …….. 
πρόσκληση για την ανάθεση υπηρεσιών διάθεσης εφημερίδων Ελληνικού Τύπου για το έτος 
2022.

Επωνυμία Εταιρείας 

ΑΦΜ, ΔΟΥ

Διεύθυνση Έδρας

Τηλέφωνα επικοινωνίας 

Fax,  E- mail 

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά μας στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο/Η Αιτ. Υπογραφή και Σφραγίδα

Αθήνα,……/……/….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΙV
                                               ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Τα αποδεικτικά έγγραφα του παρόντος (πρωτότυπα ή αντίγραφα)  υποβάλλονται σύμφωνα με 
το ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα Άρθρα 13 και 15 του Ν 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά 
τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα , μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους.

1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται:   

α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχει σε βάρος του 
οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από τους λόγους 
που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθ. 73 του ν. 4412/2016.
Η Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα υπογράφεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79 Α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Φορολογική ενημερότητα (εν ισχύ).
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα ( κύρια και επικουρική) (εν ισχύ).

2. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του.  
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  
Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης αρκεί η 
υποβολή Βεβαίωσης έναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης από την Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση της 
καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet.

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.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται 
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 
προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 
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την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου.

3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος απαλλάσσεται από την καταβολή Φ.Π.Α. τότε υποχρεούται να 
προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά ότι απαλλάσσεται από την καταβολή Φ.Π.Α.

Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών και 
υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου.
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