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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
           ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                           
            ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                                                       
Ταχ. Δνση     : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού   
Ταχ.Κώδικας : 35100 – ΛΑΜΙΑ  
Πληροφορίες: Σοφία Χαρώνη                  
Αρ.τηλεφ.      : 2231351051                                             
Αρ.FAX         : 2231351074 
Ε-mail           : xaroni.sofia@lamia-city.gr  
           
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων  

ΘΕΜΑ: Έγκριση & εξειδίκευση πίστωσης για την Εκπαιδευτική ημερίδα «H  εκπαίδευση 
ως επένδυση στον άνθρωπο» προς τιμή των Τριών Ιεραρχών.  

Ο Δήμος Λαμιέων δέχθηκε αίτημα - πρόταση από τον Σύλλογο Ιδιοκτητών 
Εκπαιδευτών Φροντιστών Φθιώτιδας-Φωκίδας-Ευρυτανίας, να γίνει συνδιοργανωτής στην 
εκδήλωση ώστε να προσφέρουμε όλοι μαζί μια εκδήλωση αντάξια της ημέρας των Τριών 
Ιεραρχών   γνωρίζοντας ότι το θέμα της εκπαίδευσης παραμένει ως ένα από τα 
σημαντικότερα  αφού σε όλους τους βασικούς τομείς της ανθρωπινής ζωής και δράσης 
είναι άρρηκτη και καθοριστική για την μελλοντική εξέλιξη κάθε λαού. 

Η ημερίδα θα απαρτίζεται από τρεις βασικούς άξονες ως εξής: 

-Επαγγελματικός προσανατολισμός που θα απευθύνεται σε μαθητές και γονείς. 

           -Ομιλίες   

 για την ιστορία και την πορεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης στη Λαμία από τον 
19ο αιώνα έως σήμερα.  

 για την εκπαίδευση από καθηγητή Πανεπιστημίου  

Την ημερίδα θα πλαισιώνει Έκθεση Αρχειακού Υλικού, σχετική με το θέμα, από τα 
ΓΑΚ Φθθιώτιδας. 

 Η συγκεκριμένη εκδήλωση,  θα αποτελέσει ένα γεγονός το οποίο προάγει θέματα 
παιδείας, εκπαίδευσης καθώς και της ιστορίας του τόπου μας. 
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Στόχος της ημερίδας  είναι η προσφορά στους μαθητές, στους συνδημότες, στον τόπο 

μας. Η παιδεία είναι πολύ σημαντική τόσο για το άτομο όσο και συνολικά για την κοινωνία 
και  με αρωγό την ίδια να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι. 

 Οι δαπάνες αφορούν προμήθεια υλικών, ήτοι:  α) Προσκλήσεων-αφισών-banner 
συνολικού ποσού 1.227.60 ευρώ  με ΦΠΑ που σχετίζονται άμεσα με την ημερίδα και 
προβάλουν θέματα παιδείας .   

 

  Το αναμενόμενο κόστος της εκδήλωσης υπολογίζεται στα 1.227,60€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τον  Κ.Α. 15.6471.0027 
«Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με Συλλόγους – Ενώσεις – Ομίλους»  έτους 
2020. 

Η εν λόγω δαπάνη αποτελεί εξειδίκευση της πίστωσης που είναι εγγεγραμμένη 
στον Κ.Α. 15.6471.0027, ποσού 1.227,60 με ΦΠΑ € έτους 2020 και είναι μέσα στα όρια 
αυτού.  

Κατόπιν τούτων και έχοντας υπ όψη τα αρ. 75 του Ν. 3463/2006 και αρ. 58  περ. ε’ 
της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 
133/19.7.2018) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625 
/2019 (ΦΕΚ Α’ 139/31.8.2019). 

 

                                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση & την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.227,60€  συμπεριλαμβανομένου  
του Φ.Π.Α., για την συνδιοργάνωση της Εκπαιδευτικής ημερίδας προς τιμή των Τριών 
Ιεραρχών  με χρόνο διεξαγωγής την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου  2020 στο  Πολιτιστικό Κέντρο 
του Δήμου Λαμιέων και στο Δημοτικό Θέατρο, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0027 
«Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με Συλλόγους – Ενώσεις – Ομίλους» του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020.    

 

                                                                                        Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                                                
  

                ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                                                                

                                                                                             



                                                                                                                                                                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Λαμία,  23 /1/ 2020 
    ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                     Αριθμ. πρωτ. 3190  
      ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ      
   ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                    ΠΡΟΣ : Οικονομική Επιτροπή   
Ταχ. Δ/νση      : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού                          Δήμου Λαμιέων 
Ταχ.Κώδικας   :  351 31 ΛΑΜΙΑ                           
Πληροφορίες   : Δωροθέα Τσιτσία                                            
Αριθ. Τηλέφ.    : 22313 51023                               
Αριθ. FAX  : 22313 51023                              
E-mail              : tsitsia.dorothea @                             
     lamia-city.gr                  
                    
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ      : Ανάθεση σε δικηγόρο για παράσταση σε προσφυγή – Καθορισμός 

δικηγορικής αμοιβής.  

ΣΧΕΤΙΚΑ : α)  Η με αριθ. ΚΛ1025/2019 Κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λαμίας. 

           β) Η με αρ. πρ. κατ. ΠΡ215/8-10-2008 προσφυγή του Δ.Α. κατά του 

Δήμου Λαμιέων κ.λ.π. 

 

 

1. Με την υπ’ αριθ. Α776/2017 προδικαστική απόφαση του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, η οποία εκδόθηκε επί της με αρ. πρ. κατ. ΠΡ215/2008 

προσφυγής, το Δικαστήριο απέχει από την εκδίκαση της προσφυγής και αναπέμπει την 

υπόθεση στο Δήμο Λαμιέων, προκειμένου να τηρηθεί η κατ’ άρθρο 32 του Ν. 1080/1980 

διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. 

2. Με το υπ’ αριθ. 9/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Λαμιέων δεν επήλθε 

συμβιβασμός σχετικά με τη με αρ. πρ. κατ. 215/2008 προσφυγή. 

3. Με τη με αριθ. ΚΛ1025/2019 Κλήση του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λαμίας ορίζεται νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της με αρ. πρ. κατ. 

ΠΡ215/8-10-2008 προσφυγής η 6-2-2020. 
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4. Την εν λόγω υπόθεση για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας την είχε χειριστεί η δικηγόρος κ. Άννα 

Μανδουραράκη και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Α776/2017 προδικαστική απόφαση. 

Δεδομένου ότι η προαναφερόμενη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου δεν 

είναι οριστική καθίσταται απαραίτητη η συνέχιση του χειρισμού της υπόθεσης από την ίδια 

δικηγόρο. 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, γνωμοδοτώ για τη συνέχιση του χειρισμού της 

παραπάνω υπόθεσης από τη δικηγόρο κ. Άννα Μανδουραράκη.  

   

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

                                                              Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας  

 

            

                  Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 

1. Φ. 787  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                             ΛΑΜΙΑ    24-01-2020 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ   
ΤΜΗΜΑ     ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ                                                             

 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου  Λαμιέων 
 
 
ΘΕΜΑ:  Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια :«Προμήθεια βασιλόπιτας για την 
εθιμοτυπική κοπή  πρωτοχρονιάτικης πίτας των  μελών  της Δημοτικής  Φιλαρμονικής  του 
Δήμου Λαμιέων 
  
Πρόκειται για την προμήθεια βασιλόπιτας για την εθιμοτυπική κοπή  πρωτοχρονιάτικης 
πίτας των  μελών  της Δημοτικής  Φιλαρμονικής  του Δήμου Λαμιέων στις 31-1-2020. 
 

 
Το αναμενόμενο κόστος της προμήθειας  υπολογίζεται στα  270,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13%., και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 00.6434:  «Λοιπές 
δαπάνες δημοσίων σχέσεων», έτους 2020 και αφορά : 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ  
1 Προμήθεια βασιλόπιτας   238,94 
 ΦΠΑ 13%   31,06€ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  270,00€ 

 
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη : 
 

1. Το άρθρο 58, παρ.1 του Ν.3852/2010 περίπτωση ε’ , όπως αντικαταστάθηκε 
από την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/19 ( ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος 
Α’)  

2. Την αναγκαιότητα της ανωτέρω προμήθειας βασιλόπιτας στα πλαίσια 
εθιμοτυπικών εκδηλώσεων 

 
 
 
 
 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
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Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 270,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ13% για 

την προμήθεια  με θέμα: «Προμήθεια βασιλόπιτας για την εθιμοτυπική κοπή  
πρωτοχρονιάτικης πίτας των  μελών  της Δημοτικής  Φιλαρμονικής  του Δήμου Λαμιέων 
που θα βαρύνει τον Κ.Α. : 00.6434  τους έτους 2020  «Λοιπές δαπάνες δημοσίων 
σχέσεων ». 
 
 
 

 
Λαμια 24-1-2020 

 
Ο μαέστρος 
 
 
 
 

                                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΑΣ 
 
 

 



 
 

 

        ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
   ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ       Θεμ. κατηγορία : Απασχόληση & εργασία  
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ      Είδος πράξης    : Ανάθεση υπηρεσιών           
    
Πληροφορίες   : Δωροθέα Τσιτσία                         
Αριθ. Τηλέφ.    : 22313 51023       
                          
                                             
ΘΕΜΑ : Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής 
πληρεξουσίας δικηγόρου. 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 
Προς 

 
Την Οικονομική Επιτροπή  

 
Τίθενται υπόψη σας : 

1. Η από 24-6-2008 και με αρ. πρ. κατ. ΠΡ215/2008 προσφυγή (με αίτημα 

διοικητικής επίλυσης της διαφοράς) ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας του Δ. 

Α. κατά : α) Του Δήμου Λαμιέων, β) Της υπ’ αριθ. 31/2008 φορολογικής εγγραφής του στο 

βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους 2008 κ.λ.π. 

2. Η με αριθ. 1634/7-10-2015 Κλήση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λαμίας, με την οποία ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω προσφυγής η 

11-2-2016. 

3. Η αριθ. 716/21-12-2015 (ΑΔΑ : ΒΖΦΙΩΛΚ-ΩΓΞ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, με την οποία δόθηκε εντολή και πληρεξουσιότητα στη 

δικηγόρο κ. Άννα Μανδουραράκη, προκειμένου να παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας και εκπροσωπήσει το Δήμο 

Λαμιέων, καθώς και σε κάθε αναβολή της. 

4. Η υπ’ αριθ. Α776/2017 προδικαστική απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λαμίας, η οποία εκδόθηκε επί της με αρ. πρ. κατ. ΠΡ215/2008 προσφυγής, 

σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο απέχει από την εκδίκαση της προσφυγής και 

αναπέμπει την υπόθεση στο Δήμο Λαμιέων, προκειμένου να τηρηθεί η κατ’ άρθρο 32 του 

Ν. 1080/1980 διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. 
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5. Το υπ’ αριθ. 9/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με το οποίο 

δεν επήλθε συμβιβασμός σχετικά με τη με αρ. πρ. κατ. 215/2008 προσφυγή. 

6. Η με αριθ. ΚΛ1025/2019 Κλήση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λαμίας, με την οποία ορίζεται νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της με αρ. πρ. κατ. 

ΠΡ215/8-10-2008 προσφυγής η 6-2-2020. 

7. Το γεγονός ότι η δικηγόρος κ. Άννα Μανδουραράκη είχε χειριστεί για 

λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων την εν λόγω υπόθεση ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Α776/2017 προδικαστική 

απόφαση, καθιστά απαραίτητη τη συνέχιση του χειρισμού της υπόθεσης από την ίδια 

δικηγόρο, δεδομένου ότι η προαναφερόμενη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου δεν 

είναι οριστική. 

8. Η με αριθ. πρωτ. 3190/23-1-2020 συνημμένη γνωμοδότηση της δικηγόρου του 

Δήμου κ. Αργυρούλας Γ. Γιαννακοπούλου προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαμιέων. 

9. Η με αριθ. πρωτ. …………../……-1-2020 (ΑΔΑ : ……………………) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Προτείνεται, σύμφωνα με τις με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιε΄ του 

Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιθ΄ και 

παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/9-8-2019), η λήψη απόφασης για :  

Α) Την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κ. Άννα 

Μανδουραράκη, προκειμένου να παραστεί  στις 6-2-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 

μ.μ. ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, για λογαριασμό του 

Δήμου Λαμιέων, κατά τη συζήτηση της από 24-6-2008 και με αρ. πρ. κατ. ΠΡ215/2008 

προσφυγής του Δ.Α κατά του Δήμου Λαμιέων, της αριθ. 31/2008 φορολογικής εγγραφής 

του στο βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Λαμιέων οικ. έτους 2008 κ.λ.π. ή όποτε στο 

μέλλον ήθελε αναβληθεί η συζήτησή της και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου 

Λαμιέων. 

Β) Τον καθορισμό της αμοιβής της παραπάνω δικηγόρου, σύμφωνα με τις  

διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. δ΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 

τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιθ΄ 

του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/9-8-2019), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 

4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.  
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4205/2013 και ειδικότερα του Παραρτήματος Ι, στο οποίο προσαρτώνται οι πίνακες 

αμοιβών δικηγόρων, στο συνολικό ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και 

εβδομήντα έξι λεπτών (184,76 €), το οποίο αναλύεται ως εξής : 

Β1) Για την παράστασή της ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λαμίας κατά τη συζήτηση της προσφυγής, ποσό εξήντα τεσσάρων ευρώ (64,00 €). 

Β2)  Για τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος, ποσό ογδόντα πέντε ευρώ 

(85,00 €). 

Β3) Για Φ.Π.Α. 24%, που υπολογίζεται στα παραπάνω ποσά, ποσό τριάντα 

πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (64,00 + 85,00 = 149,00 € χ 24% = 35,76 €).  

 

 

               Λαμία,    22/1/2020               

      

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη                   

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

           
 

  
Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου 
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     ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
   ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ       Θεμ. κατηγορία : Οικονομική ζωή  
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ      Είδος πράξης    : Οικονομικού 
περιεχομένου           
    
Πληροφορίες   : Δωροθέα Τσιτσία                         
Αριθ. Τηλέφ.    : 2231351023       
                          
                                             

ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 3281/2019 απόφασης 

του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία μικροδιαφορών).  

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

Προς 
Την Οικονομική Επιτροπή 

 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Η από 21-12-2018 και με ΓΑΚ : 112880/2018 και ΕΑΚ : 4597/2018 

αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σ.Μ. και ΣΙΑ Ε.Ε. Η.Π.Ο.Ε.» κατά του Δήμου Λαμιέων, με την οποία 

ζήτησε να υποχρεωθεί ο Δήμος Λαμιέων να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 

χιλίων εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (1.134,58 €), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (922,50 € καθαρή αξία αμοιβής + 212,18 € Φ.Π.Α.), 

νομιμοτόκως με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο, από την επομένη της έκδοσης εκάστου 

τιμολογίου, άλλως από την επίδοσης της αγωγής, ήτοι  από 28-12-2018 και μέχρι την 

πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της. 

Το ως άνω αιτηθέν ποσό αντιστοιχεί στην αμοιβή της εταιρείας για τις 

δημοσιεύσεις περιλήψεων διακήρυξης διαγωνισμών στην εφημερίδα, για τις οποίες 

εξέδωσε τα παρακάτω τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, ήτοι τα : α)  υπ’ αριθ. 

42.682/14-11-2013, συνολικού ποσού 338,25 ευρώ, β)   45.096/26-3-2014, 

συνολικού ποσού 257,07 ευρώ, γ) 46.091/19-5-2014, συνολικού ποσού 115,62 

ευρώ, δ) 49.037/25-11-2014, συνολικού ποσού 221,40 ευρώ και ε) 51.857/9-6-2015, 

συνολικού ποσού 202,34 ευρώ. 

2. Η υπ’ αριθ. 3281/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών 

(διαδικασία μικροδιαφορών), με την οποία έγινε δεκτή εν μέρει η αγωγή μόνο ως 

προς τα τέσσερα (4) τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, καθώς το υπ’ αριθ. 51.857/9-6-

2015 έχει εξοφληθεί και  
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υποχρεώνεται ο εναγόμενος Δήμος Λαμιέων να καταβάλει στην ενάγουσα : α) το 

ποσό των εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (1.134,58 – 

202,34 = 932,24 €), με το νόμιμο τόκο (6%) από την επομένη της επίδοσης της 

αγωγής, ήτοι από 29-12-2018 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση και β) το ποσό των 

εκατόν τριάντα (130,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε μέρος της δικαστικής δαπάνης 

της. 

Σημειώνεται, ότι οι τόκοι υπερημερίας ανέρχονται έως 21-1-2020 στο ποσό 

των 59,60 ευρώ (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

3. Το υπ’ αριθ. 970/2019 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθ. 

3281/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο 

Λαμιέων στις 15-1-2020. 

4. Η με αριθ. πρωτ. 2843/21-1-2020 γνωμοδότηση της δικηγόρου του 

Δήμου Λαμιέων προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. 

Επειδή η υπ’ αριθ. 3281/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών 

εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών κατ’ άρθρα 466 επ. ΚΠολΔ, 

καθόσον η απαίτηση της ενάγουσας δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000, 00 ευρώ και 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 512 ΚΠολΔ είναι ανέκκλητη, δηλαδή δεν χωρεί 

κατ’ αυτής το ένδικο μέσο της έφεσης. 

Επειδή στο άρθρο 559 ΚΠολΔ ορίζεται ότι αναίρεση επιτρέπεται μόνο αν 

παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, αν το δικαστήριο παρά το νόμο 

έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα που 

προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, αν το δικαστήριο, 

παρά το νόμο, δέχτηκε πράγματα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 

κλπ, περιπτώσεις που δεν συντρέχουν εν προκειμένω. 

Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιγ΄ και 

παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 

του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/τ. Α΄/23-12-2016) και του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιη΄ και 

παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/9-8-2019) και τη συνημμένη γνωμοδότηση 

της δικηγόρου του Δήμου Λαμιέων, η λήψη απόφασης : α) Για τη μη άσκηση αίτησης 

αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 3281/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και β) 

Η διαβίβαση της απόφασης και των σχετικών στην Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών για τις δικές της ενέργειες. 
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Λαμία, 17 /1/2020 

                      

   Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

    Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας        

  

           
   

  Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Λαμία, 21/1/ 2020 
    ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                     Αριθμ. πρωτ. 2843  
      ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ      
   ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                    ΠΡΟΣ : Οικονομική Επιτροπή   
Ταχ. Δ/νση      : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού                          Δήμου Λαμιέων 
Ταχ.Κώδικας   :  351 31 ΛΑΜΙΑ                           
Πληροφορίες   : Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου                                            
Αριθ. Τηλέφ.    : 22313 51040                
Αριθ. FAX  : 22313 51040                              
E-mail              : a.giann@lamia-city.gr                                     
 
 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 3281/2019 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών – Διαδικασία μικροδιαφορών.  

 

 
1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σ.Μ. και ΣΙΑ Ε.Ε. Η.Π.Ο.Ε.» 

άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών την από 21-12-2018 αγωγή με ΓΑΚ : 

112880/2018 και  ΕΑΚ : 4597/2018 στρεφόμενη κατά του Δήμου Λαμιέων, με την 

οποία ζήτησε να υποχρεωθεί ο Δήμος Λαμιέων να της καταβάλει το συνολικό ποσό 

των χιλίων εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (1.134,58 €), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (922,50 € καθαρή αξία αμοιβής + 212,18 € Φ.Π.Α.), 

που αντιστοιχεί στην αμοιβή της εταιρείας για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων 

διακήρυξης διαγωνισμών στην εφημερίδα,  εκδοθέντων των παρακάτω τιμολογίων 

παροχής υπηρεσιών, ήτοι των : α)  υπ’ αριθ. 42.682/14-11-2013, συνολικού ποσού 

338,25 ευρώ, β) 45.096/26-3-2014, συνολικού ποσού 257,07 ευρώ, γ) 46.091/19-5-

2014, συνολικού ποσού 115,62 ευρώ, δ) 49.037/25-11-2014, συνολικού ποσού 

221,40 ευρώ και ε) 51.857/9-6-2015, συνολικού ποσού 202,34 ευρώ, νομιμοτόκως 

με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο, από την επομένη της έκδοσης εκάστου τιμολογίου, 

άλλως από την επίδοσης της αγωγής, ήτοι από 28-12-2018 και μέχρι την πλήρη και 

ολοσχερή εξόφλησή της και να καταδικαστεί στη δικαστική της δαπάνη. 
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2. Επί της αγωγής αυτής, συζητήσεως γενομένης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 

3281/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών), με την 

οποία έγινε αυτή εν μέρει δεκτή [ως προς τα τέσσερα (4) τιμολόγια παροχής 

υπηρεσιών, καθώς το υπ’ αριθ. 51.857/9-6-2015 έχει εξοφληθεί] και υποχρεώθηκε ο 

εναγόμενος Δήμος Λαμιέων να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των εννιακοσίων 

τριάντα δύο ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (932,24 €), με το νόμιμο τόκο (6%) 

από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, ήτοι από 29-12-2018 μέχρι την 

εξόφληση και το ποσό των εκατόν τριάντα (130,00) ευρώ για μέρος της δικαστικής 

δαπάνης της. 

Σημειώνεται, ότι οι τόκοι υπερημερίας ανέρχονται έως σήμερα 21-1-2020 

στο ποσό των 59,60 ευρώ (συν. ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός τόκων 

υπερημερίας). 

 

3. Στη διάταξη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή : «…… .ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων 

βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά…..2. Για 

τις περιπτώσεις ιζ΄, ιη΄, ιθ΄ της προηγουμένης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται 

ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται 

ακυρότητα της σχετικής απόφασης». 

 

4.1. Κατά τη διάταξη του άρθρου 904 ΑΚ «όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς 

νόμιμη αιτία από την περιουσία ή με ζημία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την 

ωφέλεια». 

4.2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη με αριθμό 12/2013 απόφαση του ΑΠ : 

«……..Η διάταξη του άρθρου 904 εδ. α΄ ΑΚ, ορίζει ως έννομη συνέπεια της 

συνδρομής των πιο πάνω προϋποθέσεων, ότι ο πλουτήσας “έχει υποχρέωση να 

αποδώσει την ωφέλεια”, δηλαδή τον πλουτισμό του, και επομένως ο καθορισμός του 

πλουτισμού ως προϋποθέσεως της αξίωσης από τη διάταξη αυτή προσδιορίζει το 

αντικείμενό της, αφού αυτό ακριβώς είναι ο πλουτισμός που αποκτήθηκε. Ως 

πλουτισμός δε νοείται κάθε βελτίωση της περιουσιακής κατάστασης του εναγομένου, 

δηλαδή είτε θετική επαύξηση της περιουσίας του, είτε αποθετική (αποφυγή 

ελαττώσεως της περιουσίας). Αρκεί δε η ύπαρξη του πλουτισμού, χωρίς να απαιτείται 

πως αποκτήθηκε, αφού αυτός μπορεί να προέλθει και χωρίς δικαιοπραξία του 

πλουτήσαντος, η με άκυρη δικαιοπραξία, ή και με υλική πράξη, αρκεί ο υπόχρεος να 

είναι φορέας του πλουτισμού. Εάν η περιουσιακή μετακίνηση είχε το αποτέλεσμα 

τούτο, γεγονός το οποίο διαπιστώνεται με τη σύγκριση της περιουσίας του 
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λήπτη πριν και μετά τη μετακίνηση γεννάται υποχρέωση του τελευταίου να αποδώσει 

την ωφέλεια σε εκείνον από την περιουσία του οποίου προήλθε, εφόσον η διατήρησή 

της δεν δικαιολογείται από κάποια νόμιμη αιτία……». 

4.3. Έτσι, στην περίπτωση των άκυρων συμβάσεων η παροχή, που τυχόν 

έγινε σε εκτέλεση των συμβάσεων παρά την ακυρότητά τους, είναι παροχή χωρίς 

νόμιμη αιτία και μπορεί συνεπώς κατά τις διατάξεις των άρθρων 904 - 913 του ΑΚ για 

τον αδικαιολόγητο πλουτισμό να αναζητηθεί αυτούσια η παροχή ή αναλόγως η 

αντίστοιχη ωφέλεια που επήλθε στο άλλο μέρος (ΑΠ 541/1978, 1646/1995, 

250/2006, 322/2010, 1378/2011, 1462/2012, 766/2014ΕφΑθ 470/2017). Ο 

παραπάνω γενικός κανόνας του άρθρου 904 ΑΚ, που απορρέει από τις κοινωνικές 

αντιλήψεις περί ισότητας και επιείκειας, έχει εφαρμογή και για το Δημόσιο και τα 

Ν.Π.Δ.Δ., αφού γι’ αυτά δεν καθιερώνεται εξαίρεση με τη διάταξη αυτή ή με άλλη (ΑΠ 

1358/2015, 1225/2008, ΑΠ Ολομ. 278/1977). 

Εξάλλου, σύμφωνα με το 36744/13-9-2019 έγγραφο απόψεων και σχετικών 

του Γραφείου Προμηθειών και το αριθ. πρωτ. 1389/14-1-2019 έγγραφο απάντηση 

της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων ο Δήμος Λαμιέων δεν έχει 

εξοφλήσει τα ένδικα τιμολόγια. 

 

5. Στην προκειμένη περίπτωση η υπ’ αριθ. 3281/2019 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών έχει εκδοθεί κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών κατ’ 

άρθρα 466 επ. ΚΠολΔ καθόσον η αξία της εν λόγω απαίτησης δεν υπερβαίνει το 

ποσό των 5.000,00 ευρώ και η οποία για το λόγο αυτό κατά τη διάταξη του άρθρου 

512 ΚΠολΔ είναι ανέκκλητη, δεν χωρεί δηλαδή κατά αυτής το ένδικο μέσο της 

εφέσεως. 

Σημειώνεται ότι στις 15-1-2020 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας το υπ’ αριθ. 

970/2019 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθ. 3281/2019 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

 

6. Περαιτέρω στο άρθρο 559 ΚΠολΔ ορίζεται ότι αναίρεση επιτρέπεται μόνο 

αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, αν το δικαστήριο παρά το νόμο 

έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα που 

προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, αν το δικαστήριο, 

παρά το νόμο, δέχτηκε πράγματα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 

κλπ, περιπτώσεις που δεν συντρέχουν εν προκειμένω. 
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7. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, γνωμοδοτώ για τη μη άσκηση αίτησης 

αναίρεσης κατά της με αριθ. 3281/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών 

(Διαδικασία  

Μικροδιαφορών), καθώς δεν θα ευδοκιμήσει και στην περίπτωση άσκησής της θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος με περαιτέρω τόκους και λοιπά δικαστικά έξοδα. 

 

                      Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

                                                                    Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας  

 

 

                                                     Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

           ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ          ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

             ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ                                           

                                          ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                           
                  ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 

      & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ        . 

Αρμόδιος: Γεώργιος Λέτσος 

Τηλ.: 22313-51077 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 

Θέμα:  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικου- Τακτοποιητικου  πινακα εργασιων  του έργου: « Αναπλασεις 

πλατειων και πεζοδρομιων Τοπικων Κοινοτητων » 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του 

άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής 

Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 

συμβάσεων …»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.,  έργου «Αναπλάσεις πλατειων και πεζοδρομιων 

Τοπικων Κοινοτητων  » αναδόχου «   ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ». 

 

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΑ 

 Η Τεχνική Μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων Ν. 

Φθιώτιδας με αριθμ. 42/2018 του έργου «  Αναπλασεις πλατειων και πεζοδρομιων Τοπικων Κοινοτητων  », 

προϋπολογισμού δαπάνης (σύμφωνα με τη μελέτη) 74.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και πίστωση από Δημοτικους 

πορους  με Κ.Α. 30,7323,0152, με πίστωση 45.000,00 €. 

 Το έργο δημοπρατήθηκε στις 25-9-2018, όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ . 

 Με την αριθμ. 408/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το 1Ο 

πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού  και η ανάθεση του έργου στον ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ . 

 Στις  17-1-2019 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού 26,181,28 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 32,464,79 € (με Φ.Π.Α.), 

συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων δαπανών-αναθεώρησης. 

 

 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις 

ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αυξομειώσεις των 

εργασιών κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου. 

 
 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε επί έλαττον κατά 0,79 € . έναντι της συμβατικής 

δαπάνης  ( 1 ΑΠΕ), ήτοι στο ποσό των  26,180,64 € για εργασίες και 6,283,35 € για Φ.Π.Α. 24,00%, σύνολο 

32,464,00 €. 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

    
  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 26,181,12 € 3,414,93 € 0,16 € 6,283,51 € 32,464,79 € 

1ΟΣ Α.Π.Ε. 26,181,12 € 5,62 € 0,16 € 6,283,51 € 32,464,79 € 

2ος  Α.Π.Ε. 26,180,64 € 0,00 € 0,00 €             6,283,35 € 32,464,00 € 

 

 



 

Κατόπιν των ανωτέρω 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 

Την έγκριση 

 

του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικου  Πίνακα Εργασιών του έργου «Αναπλάσεις πλατειων και 

πεζοδρομιων Τοπικων Κοινοτητων  ». 

 

 

 

 

 

 

Λαμία,       – 1 – 2020 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

Λαμία,       – 1 – 2020 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

 

 
 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 

Τοπογράφος Μηχανικός 

Λαμία,       – 1 – 2020 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝτΗΣ 

Δ.Υ.Τ.Ε. 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 

 



                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 2019 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

Ταχ.Δ/νση        : Κραββαρίτου 3  
Ταχ.Κωδ.         :   35 132 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες   :  ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 
 Τηλ                 : 2231021738 
 

  

Ε    Ι   Σ    Η    Γ     Η     Σ    Η 
Π  Ρ Ο  Σ 

 
ΤΗΝ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ      ΕΠΙΤΡΟΠΗ       ΔΗΜΟΥ  ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο:  «αποπεράτωση 3ου 
ορόφου  Δημαρχείου» 

 
  Στις 19-12-2019 διενεργήθηκε συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός και με κριτήριο 
κατακύρωσης την  συμφερότερη  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής, 
για την κατασκευή του έργου  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ου ΟΡΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ.» 
προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 € (με ΦΠΑ 24%) και με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί 
περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ. 50870/05-12-2019 διακήρυξη και την αριθ 72/2019 μελέτη της 
Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. με ΑΔΑΜ:19PROC005977035. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ: 
1)πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ:19REQ005831669  
2)Κωδικός CPV 45000000-7-  
3)ΑΦΜ:044396534      Αναδόχου  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΝΙΚ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ      
4)συνολικό κόστος μετά την έκπτωσης  χωρίς ΦΠΑ 24% - 33.385,81€ 
5)Κ.Α. 30.7331.0047    Προϋπολογισμού  
Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν  φάκελο προσφορών για τον ανωτέρω 
διαγωνισμό, είναι ο παρακάτω: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     ΦΟΡΕΑ 

1. Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ 

2. 
Κ/Ξ  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 

3 
Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Γ. –
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘ. 

4 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 5 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 

Στις 19/12/2019 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2019, η 
οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 535/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λαμιέων,  προέβη στην αποσφράγιση  του κυρίως φάκελου προσφοράς και των φακέλων 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομικής προσφοράς», τον έλεγχο και μονογραφή των 
οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων  και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία γα κάθε 
διαγωνιζόμενο.  
      Κατόπιν  η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται 
από τις κείμενες διατάξεις των όρων της  Διακήρυξης, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας 
από τον πρώτο μειοδότη.  
 



Όλοι οι συμμετέχοντες έγιναν δεκτοί και συντάχθηκε το από 19-12-2019 1ο Πρακτικό της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2019, που αφορά την κατασκευή του 
έργου  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ου ΟΡΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
117 του Ν. 4412/2017. 
Με την αριθ  403/23-12-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 19-12-

2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2019, για το 
έργο  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ου ΟΡΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» και αναδείχθηκε προσωρινός 
μειοδότης, ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ   με έκπτωση   44,36% 

 
Ο προσωρινός ανάδοχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ προσεκλήθη με το αριθ. 

2675/21-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων   για 
την  υποβολή,  σε σφραγισμένο φάκελο με  αριθμό Πρωτοκόλλου 2886/22-1-2020  προς την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης. 
  Η Επιτροπή παράλαβε τον ανωτέρω φάκελο με αριθ. Πρωτ. 2886/22-1-2020 και προέβη στην 
αποσφράγιση του στις 23-1-2020.  
      Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος 
πληρεί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης. 

                    και προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
 την έγκριση του από 23-01-2020 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 
Έργων για  το έτος  2018, για το έργο  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ου ΟΡΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».  
1) την κατακύρωση της σύμβασης στον ανάδοχο ΓΕΩΡΓΙΟ  ΝΙ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ  με ΑΦΜ 

044396534 Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ με ποσοστό έκπτωσης 44,36.%  
2) Την κοινοποίηση της απόφαση έγκρισης κατακύρωσης μαζί με το από 23-01-2020 2ο 

πρακτικό σε όλους τους προσφέροντες εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 
πρόσφορο μέσο επί αποδείξει σύμφωνα με την παράγραφο 4.2. β. της διακήρυξης οι οποίοι 
έχουν το δικαίωμα ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
άρθρο 4.3 Διακήρυξης, δηλαδή στους παρακάτω: 
Τίτλος εργοληπτικής 

επιχείρησης ή ονοματεπώνυμο 
εργολάβου 

Δ/ΝΣΗ  Τρόπος Επικοινωνίας 

 
Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ 

 
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ 3–
ΤΚ 35132 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-34626 
Fax:22310-44826 
 email:lk@lkitsosate.gr 

Κ/Ξ  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 

 
ΟΘΩΝΟΣ 1  
ΤΚ 35131 ΛΑΜΙΑ 

 
Τηλ.22310-42893 
email:polisco@otenet.gr 

 
Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Γ. –
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘ. 

 
ΛΕΩΝΙΔΟΥ 21  
–ΤΚ 35131 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.&Fax:22310- 44424 
email:georgekarantzounis@gmail.com 

 
ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΙΝΙΑΝΩΝ  2 
ΤΚ 35 100  ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.& Φάξ 2231022222 
Email:ihfo@cheimarastechniki.gr 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :                                                                           ΛΑΜΙΑ   23-01-2020                    
Το από 23-01-2020 2ο  Πρακτικό                                                           Ο     ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ε. Δ. 
   διενέργειας διαγωνισμών 
 
                                                                                                                ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ 

 

 



                 
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
         ΔΗΜΟΣ  ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2Ο     Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
                                                                   
       Συνοπτικού διαγωνισμού στις 19/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 80 του N. 4412/2016, για τον έλεγχο 
δικαιολογητικών  προσωρινού αναδόχου  του έργου:«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ου ΟΡΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» Αριθ. 
Μελέτης 72/2019. Προϋπολογισμού 74.4000,00€   Κ.Α. 30.7331.0047 πίστωση ΣΑΤΑ ΠΕ   60.000,00€. 
        Στη Λαμία σήμερα την    23/01/2020   ημέρα  Πέμπτη και ώρα  9:30 μ .μ. οι υπογραφόμμενοι: 
1)    ΚΑΡΣΤΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ                            Πολιτικός     Μηχ/κός                   ως Πρόεδρος 
2     ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ                                            Πολιτικός    Μηχ/κός                     ως μέλος 
3)    ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΝΝΑ                                    Ηλεκτρολόγος       Μηχανικός       ως μέλος 
        που συγκροτούν την Επιτροπή διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ. 
535/2018  Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων 
επί της αριθ. 403/23-12-2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαν στο γραφείο της 
υπηρεσίας αυτής που γίνονται οι διαγωνισμοί, για τον έλεγχο δικαιολογητικών  προσωρινού αναδόχου  
του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ου ΟΡΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»   και την ολοκληρωση του διαγωνισμού στις          
19-12-2019. 
   Η επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 80 του N. 4412/2016, και το άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης  
πρέπει να προβεί στον  έλεγχο δικαιολογητικών  του προσωρινού αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΝΙΚ. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ   ο οποίος προσεκλήθει με το αριθ. 2675/21-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομών & 
Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων   για την  υποβολή  σε σφαγισμένο φάκελο με  αριθμό Πρωτοκόλου  
προς την Επιτροπή Διαγωνισμού. 
  Η Επιτροπή παράλαβε τον ανωτέρω φάκελο με αριθ. Πρωτ. 2886/..22-1-2020,  στις  23-01-2020       και 
προέβει στην αποσφάγισή του,  όπου βρέθηκαν τα παρακάτω  δικαιολογητικά:  

1. απόσπασμα του ποινικού μητρώου  
2. φορολογική ενημερότητα 
3. ασφαλιστική ενημερότητα 
4. πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και πιστοποιητικό ότι δεν έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση 

5. υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο Α.4 του άρθρου 22 της διακηρυξης 
6. πιστοποιητικό ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
7. Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών-μετοχολόγιο 
8. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
9. βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στα Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας 
10. υπεύθυνη δήλωση  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β. Του άρθρου 80 του Ν.4412/16 
11. υπεύθνη δήλωση ανεκτελέστου και βεβαιώσεις ανεκτελέστου 

Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος πληρεί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης. 
   Τα παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

Λαμία   23-01-2020 
Ε Π Ι Τ  Ρ Ο Π Η 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
                      ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ                                                           ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ  
 
 
                                                                                                                       ΣΕΡΕΜΕΤΗ  ΙΩΑΝΝΑ 
                                                                          
          



                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 2019 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

Ταχ.Δ/νση       : Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού  
Ταχ.Κωδ.        :   35 131 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες  :  ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 
 Τηλ                : 22313 51059 
 

  

Ε    Ι   Σ    Η    Γ     Η     Σ    Η 
 

Π  Ρ Ο  Σ 
 

ΤΗΝ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ      ΕΠΙΤΡΟΠΗ       ΔΗΜΟΥ  ΛΑΜΙΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο:   
                «Κατασκευή στεγάστρου στην πλατεία Γιαννιτσιώτη –Κισσάβου» 
 

 
  Στις 12/12/2019 διενεργήθηκε συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός και με κριτήριο 
κατακύρωσης την  συμφερότερη  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής, 
για την κατασκευή του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ –
ΚΙΣΣΑΒΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 53.500,00 € (με ΦΠΑ 24%) και με όρους διαγωνισμού 
όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ.49516/28-11-2019 διακήρυξη με ΑΔΑΜ  
19PROC5929282 και την αριθ. 21/2019 μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου.  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ: 
1)πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ: 19REQ4657906 
2)Κωδικός CPV 45000000-7- 
3)ΑΦΜ:044395170   Αναδόχου  
4)συνολικό κόστος έκπτωσης  χωρίς ΦΠΑ 24% - 
5)Κ.Α.  30.7322,0015   Προϋπολογισμού 
Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν  φάκελο προσφορών για τον ανωτέρω 
διαγωνισμό, είναι ο παρακάτω: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     ΦΟΡΕΑ 
1.  ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
2. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3 ΓΩΓΟΣ  K. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
4 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ 
5 Λ.ΚIΤΣΟΣ ΑΤΕ  
6 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
7 ΚΩΣΤΗΣ I. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 
 

Στις 12/12/2019 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2019, η 
οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 535/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λαμιέων,  προέβη στην αποσφράγιση  του κυρίως φάκελου προσφοράς και των φακέλων 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομικής προσφοράς», τον έλεγχο και μονογραφή των 
οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων  και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία γα κάθε 
διαγωνιζόμενο.  



      Κατόπιν  η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται 
από τις κείμενες διατάξεις των όρων της  Διακήρυξης, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας 
από τον πρώτο μειοδότη.  
 
Όλοι οι συμμετέχοντες έγιναν δεκτοί και συντάχθηκε το από 12/12/2019  1ο Πρακτικό της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2017, που αφορά την κατασκευή του 
έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ – ΚΙΣΣΑΒΟΥ»» 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2017. 
Με την αριθ  388/17-12-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 12-12-

2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2019, για το 
έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ –ΚΙΣΣΑΒΟΥ» και 
αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, ο ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με ποσοστό έκπτωσης 
57,06%  

Ο προσωρινός ανάδοχος ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  προσεκλήθη με το αριθ. 
1540/15-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων   για 
την  υποβολή,  σε σφραγισμένο φάκελο με  αριθμό Πρωτοκόλλου  προς την Επιτροπή 
Διαγωνισμού, των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης. 
  Η Επιτροπή παράλαβε τον ανωτέρω φάκελο με αριθ. Πρωτ.  2642/21-01-2020 και προέβη 
στην αποσφράγιση του.. 
      Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος 
πληρεί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης. 
 

                    και προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
 

 την έγκριση του από 23/01/2020 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 
Έργων για  το έτος  2019, για το έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ –ΚΙΣΣΑΒΟΥ».  
1) την κατακύρωση της σύμβασης στον ανάδοχο ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ  
2) Την κοινοποίηση της απόφαση έγκρισης κατακύρωσης μαζί με το από 23/01/2020 2ο 

πρακτικό σε όλους τους προσφέροντες εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 
πρόσφορο μέσο επί αποδείξει σύμφωνα με την παράγραφο 4.2. β. της διακήρυξης οι οποίοι 
έχουν το δικαίωμα ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
άρθρο 4.3 Διακήρυξης, δηλαδή στους παρακάτω: 

 
Α/Α Τίτλος εργοληπτικής επιχείρησης ή 

ονοματεπώνυμο εργολάβου 
Δ/ΝΣΗ  Τρόπος Επικοινωνίας 

  
2 

 
ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΚΕΥΘΕΡΙΑΣ 15       
ΤΚ 35100 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-20154 
Fax:22310-50468  

email:pagogos1@gmail,com 
 

 3  
 

Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ 
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ 3    –

ΤΚ 35132ΛΑΜΙΑ 
Τηλ.22310-34626 
Fax:22310-44826  

email:lk@kitsosate,gr 
 
4 

 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ                 
 Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ    15     –

ΤΚ 35100 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.& Fax 22310-22092 
mail:provopoulosp@hotmail.com

  
  
5 

 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ  18    
ΤΚ 35131 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ & FAX.22310-45129 
email:gprovop@gmail,com  

  
6  

 
ΚΩΣΤΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΥΜΓΡΗΣΤΟΥ 1Α       
–ΤΚ 35131 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ. & FAX22310-37858 
email:gkostis1@gmail.com 

 
7 

 
ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ 

ΑΓΡΑΦΩΝ 24 
Τ.Κ. 35 133  ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-44751 
Fax:22310- 44753 

email:geodomi.ate@gmail.com 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :                                                                                 ΛΑΜΙΑ   23 /01 /2020 
 Το από 23/01/2020 2ο  Πρακτικό                                                 Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ε. Δ. 
   διενέργειας διαγωνισμών 
 
                                                                                                           ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ 



 

 

 

 



                 
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
         ΔΗΜΟΣ  ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2Ο     Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
                                                                   
       Συνοπτικού διαγωνισμού στις  12/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 80 του N. 4412/2016, για τον 
έλεγχο δικαιολογητικών  προσωρινού αναδόχου  του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ – ΚΙΣΣΑΒΟΥ» Αριθ. Μελέτης  21/2019. Προϋπολογισμού  53.500,00€   Κ.Α. 
30.7322,0015 πίστωση ΣΑΤΑ ΠΕ    30.000,00€. 
        Στη Λαμία σήμερα την 23/01/2020   ημέρα  Πέμπτη και ώρα  9:30 μ .μ. οι υπογραφόμμενοι: 
1)    ΚΑΡΣΤΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ                            Πολιτικός     Μηχ/κός                   ως Πρόεδρος 
2     ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ                                            Πολιτικός    Μηχ/κός                     ως μέλος 
3)    ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΝΝΑ                                    Ηλεκτρολόγος       Μηχανικός       ως μέλος 
        που συγκροτούν την Επιτροπή διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ. 
535/2018  Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων 
επί της αριθ.388/17-12-2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαν στο γραφείο της 
υπηρεσίας αυτής που γίνονται οι διαγωνισμοί, για τον έλεγχο δικαιολογητικών  προσωρινού αναδόχου  
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ – ΚΙΣΣΑΒΟΥ»   και την 
ολοκληρωση του διαγωνισμού στις 12/12/2019. 
   Η επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 80 του N. 4412/2016, και το άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης  
πρέπει να προβεί στον  έλεγχο δικαιολογητικών  του προσωρινού αναδόχου ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ,ο οποίος προσεκλήθει με το αριθ. 1540/15-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομών & 
Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων   για την  υποβολή  σε σφαγισμένο φάκελο με  αριθμό Πρωτοκόλου  
προς την Επιτροπή Διαγωνισμού. 
  Η Επιτροπή παράλαβε τον ανωτέρω φάκελο με αριθ. Πρωτ.2642/21-01-2020,  στις 23-01-2020 και 
προέβει στην αποσφάγισή του,  όπου βρέθηκαν τα παρακάτω  δικαιολογητικά:  

1. απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

2. φορολογική ενημερότητα 
3. ασφαλιστική ενημερότητα 
4. πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και πιστοποιητικό ότι δεν έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση 

5. υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο Α.4 του άρθρου 22 της διακηρυξης 
6. πιστοποιητικό ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
7. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, βεβαίωση εγγραφής 

στο Μ.Ε.ΕΠ ή στα Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας 
8. ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β. Του άρθρου 80 του Ν.4412/16 σύμφωνα 

με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
9. Αριθ. Πρωτ. Δ24/10778/18—2018 Βεβαίωση ΜΕΕΠ 
 

    Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος πληρεί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης. 
   Τα παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

Λαμία  23-01-2020 
Ε Π Ι Τ  Ρ Ο Π Η 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
                      ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ                                                           ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ  
 
 
                                                                                                                       ΣΕΡΕΜΕΤΗ  ΙΩΑΝΝΑ 
                                                                          
          



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

Κωδικοί CPV:  

73.000,00 ΕΥΡΩ  

48000000-8, 48900000-7, 

48760000-3, 72310000-1 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :19/2019 

Κ.Α. 10.7134.0002 

 

ΧΡΗΣΗ: 

 

2020 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 73.000,00 ΕΥΡΩ 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Τεχνική Περιγραφή 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

 

 

ΛΑΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

Συράκης Ιωάννης 

ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός  



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ                           Σελ. 1 

 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

 

73.000,00 ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2019 

Κ.Α.: 10.7134.0002 

 

ΧΡΗΣΗ: 2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια πρόσθετων αδειών των εφαρμογών του Δήμου, καθώς και των ανάλογων 

εργασιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και προσαρμογής στην υπάρχουσα υποδομή του Πληροφοριακού 

Συστήματος, για το έτος 2020. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο τελικό ποσό των 73.000,00 ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

24%). Η εν λόγω δαπάνη θα γίνει σε βάρος του κωδικού ΚΑ 10.7134.0002 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 

2020, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» και εγγραφή ποσού 73.000,00€. 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Ο διαγωνισμός θα είναι συνοπτικός, με 

σφραγισμένες προσφορές και σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. Η σύμβαση θα 

ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς και της 

αντίστοιχης οικονομικής του κάθε υποψηφίου αναδόχου. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια αδειών αναβαθμισμένων εφαρμογών του Δήμου, καθώς και των ανάλογων 

εργασιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και προσαρμογής στην υπάρχουσα υποδομή του Πληροφοριακού 

Συστήματος, με τις ακόλουθες προδιαγραφές : 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ 

 Οι υπό προμήθεια εφαρμογές λογισμικού θα είναι σύγχρονες, με χρήση εργαλείων αναγνωρισμένων 

κατασκευαστικών οίκων με καλή φήμη στο εξωτερικό και στη χώρα μας. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τον χρόνο επιτόπιας απόκρισης στην αντιμετώπιση βλαβών ο οποίος δεν 

δύναται να είναι μεγαλύτερος από είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την χρονική στιγμή αναγγελίας (τηλεφωνικά, 

fax, mail). 

 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές που αφορούν σε αντικατάσταση υφιστάμενων εφαρμογών των 

ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1α έως 8α και αν υποβληθούν θα επιστρέφονται σαν απαράδεκτες. 

 Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών, καθώς τα είδη είναι αλληλένδετα. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα απαραίτητα αντίγραφα πιστοποιητικών ποιότητας, περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και ασφάλειας πληροφοριών. 
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II. ΕΙΔΙΚΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

1α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της υφιστάμενης 

εφαρμογής Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης 

ΤΕΜ 
10 48000000-8 

2α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της υφιστάμενης 

εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης 

ΤΕΜ 
30 48000000-8 

3α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της υφιστάμενης 

εφαρμογής Τελών Εσόδων 

ΤΕΜ 
30 48000000-8 

4α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της υφιστάμενης 

εφαρμογής Διακίνησης Εγγράφων 

ΤΕΜ 
30 48000000-8 

5α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της υφιστάμενης 

εφαρμογής Νομικής Υπηρεσίας 

ΤΕΜ 
30 48000000-8 

6α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της υφιστάμενης 

εφαρμογής Πρακτικών ΔΣ-Επιτροπών 

ΤΕΜ 
10 48000000-8 

7α Άδειες αναβάθμισης της υφιστάμενης εφαρμογής 

Παρακολούθησης – Ελέγχου Υλικού-Λογισμικού 

ΤΕΜ 
15 48000000-8 

8α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της υφιστάμενης 

εφαρμογής Διαχείριση Έργων 

ΤΕΜ 
26 48000000-8 

ΑΔΕΙΕΣ OFFICE 

9α Άδειες Office 2016 Std OLP NL Gov ΤΕΜ 15 48900000-7 

9β Λογισμικό προστασίας από ιούς για τριακόσιες (300) 

θέσεις εργασίας διαχειριζόμενο μέσω Cloud 

ΤΕΜ 
1 48760000-3 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

10α Εργασίες παραμετροποίησης – προσαρμογής και 

μετάπτωσης δεδομένων 

ΤΕΜ 1 72310000-1 

 

Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια των παρακάτω πρόσθετων αδειών αναβάθμισης των υφιστάμενων εφαρμογών 

λογισμικού. Η ανάγκη λήψης αυτών των αδειών κρίνεται αναγκαία για τον Δήμο, αφού θα πρέπει να είναι σε θέση 

να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, που απορρέουν (ενδεικτικά) από: α) την βελτίωση της ποιότητας των 

δεδομένων του και ειδικών σχετικών εκτυπωτικών αναφορών, β) την βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων του για 

την διαχείριση των Τελών Εσόδων και ειδικών σχετικών εκτυπωτικών αναφορών, γ) τη παρακολούθηση της 

στοχοθεσίας κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού όπως αυτή ορίζεται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» 

(Ο.Π.Δ), δ) ειδικές αναφορές που απορρέουν από την υποχρέωση εφαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας. 

Ειδικότερα : 

1. Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της υφιστάμενης εφαρμογής Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης 

 Εφαρμογή Web-based 

 Καταχώρηση στοιχείων οχήματος, οδηγών, χειριστών εφαρμογής 

 Εγχειρίδια χρήσης. Συνοπτική ανάπτυξη των λειτουργιών της εφαρμογής, με τις οδηγίες χρήσης 

διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 

 Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών (multi user). Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας 

της εφαρμογής από περισσότερους του ενός χρήστες, σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. 

 Τήρηση των δεδομένων της εφαρμογής σε Βάση Δεδομένων. Καταγραφή αριθμού αυτοκινήτου. 

 Υποστήριξη βοήθειας. Ενσωμάτωση στην εφαρμογή on-line υποστήριξης και οδηγίες προς τους χρήστες. 

 Όλα τα μηνύματα λαθών που θα παρουσιάζει η εφαρμογή στους τελικούς χρήστες να είναι στα Ελληνικά. 

 Import / export δεδομένων (σε μορφή xls) 

 Διαχείριση χρηστών με δυνατότητες χειρισμού ομάδων, χρηστών (user rights access, delete, create etc.) 

 Διασύνδεση της εφαρμογής με τη βάση δεδομένων της Οικονομικής Διαχείρισης που χρησιμοποιεί ο φορέας 

 

2. Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της υφιστάμενης εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης 

 Ολοκληρωμένο περιβάλλον με 32 bit αρχιτεκτονική που να λειτουργεί σε Windows ’9x/NT/2000 

 Αναφορικά με το σύστημα επικοινωνίας του χρήστη (User Interface) των εφαρμογών, θα είναι εξ ολοκλήρου 

γραφικό και θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του  industry standard Microsoft Windows 
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 Εγχειρίδια χρήσης. Συνοπτική ανάπτυξη των λειτουργιών της εφαρμογής, με τις οδηγίες χρήσης 

διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 

 Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης και ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από απομακρυσμένους 

σταθμούς εργασίας. 

 Τήρηση των δεδομένων παρακολούθησης σε Βάση Δεδομένων όπου θα καταγράφονται όλοι οι έλεγχοι που 

διενεργούνται στις φάσεις δημιουργίας, μετάπτωσης, ολοκλήρωσης και τελικού ελέγχου των στοιχείων που 

αφορούν στην Οικονομική Διαχείριση.  

 Όλα τα μηνύματα λαθών που θα παρουσιάζει η εφαρμογή στους τελικούς χρήστες να είναι στα Ελληνικά. 

 Import / export δεδομένων (σε μορφή xls) 

 
3. Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της υφιστάμενης εφαρμογής Τελών Εσόδων 

 Ολοκληρωμένο περιβάλλον με 32 bit αρχιτεκτονική που να λειτουργεί σε Windows ’9x/NT/2000 

 Αναφορικά με το σύστημα επικοινωνίας του χρήστη (User Interface) των εφαρμογών, θα είναι εξ ολοκλήρου 

γραφικό και θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του  industry standard Microsoft Windows 

 Εγχειρίδια χρήσης. Συνοπτική ανάπτυξη των λειτουργιών της εφαρμογής, με τις οδηγίες χρήσης 

διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 

 Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης και ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από απομακρυσμένους 

σταθμούς εργασίας. 

 Τήρηση των δεδομένων παρακολούθησης σε Βάση Δεδομένων όπου θα καταγράφονται όλοι οι έλεγχοι που 

διενεργούνται στις φάσεις δημιουργίας, μετάπτωσης, ολοκλήρωσης και τελικού ελέγχου των στοιχείων που 

αφορούν στα τέλη χρέωσης.  

 Όλα τα μηνύματα λαθών που θα παρουσιάζει η εφαρμογή στους τελικούς χρήστες να είναι στα Ελληνικά. 

 Import / export δεδομένων (σε μορφή xls) 

 Διασύνδεση της εφαρμογής με τη βάση δεδομένων της Οικονομικής Διαχείρισης που χρησιμοποιεί ο φορέας 

 

4. Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της υφιστάμενης εφαρμογής Διακίνησης Εγγράφων 

 Εφαρμογή Web-based 

 Αναφορικά με το σύστημα επικοινωνίας του χρήστη (User Interface) των εφαρμογών, θα είναι εξ ολοκλήρου 

γραφικό  

 Εγχειρίδια χρήσης. Συνοπτική ανάπτυξη των λειτουργιών της εφαρμογής, με τις οδηγίες χρήσης 

διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 

 Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης και ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από απομακρυσμένους 

σταθμούς εργασίας. 

 Τήρηση των δεδομένων παρακολούθησης σε Βάση Δεδομένων όπου θα καταγράφονται όλοι οι έλεγχοι που 

διενεργούνται στις φάσεις δημιουργίας, μετάπτωσης, ολοκλήρωσης και τελικού ελέγχου των στοιχείων που 

αφορούν στην εφαρμογή Διακίνησης Εγγράφων.  

 Όλα τα μηνύματα λαθών που θα παρουσιάζει η εφαρμογή στους τελικούς χρήστες να είναι στα Ελληνικά. 

 Import / export δεδομένων (σε μορφή xls) 

 
5. Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της υφιστάμενης εφαρμογής Νομικής Υπηρεσίας 

 Ολοκληρωμένο περιβάλλον με 32 bit αρχιτεκτονική που να λειτουργεί σε Windows 7 και νεώτερα 

 Αναφορικά με το σύστημα επικοινωνίας του χρήστη (User Interface) των εφαρμογών, θα είναι εξ ολοκλήρου 

γραφικό και θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του  industry standard Microsoft Windows 

 Εγχειρίδια χρήσης. Συνοπτική ανάπτυξη των λειτουργιών της εφαρμογής, με τις οδηγίες χρήσης 

διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 

 Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης και ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από απομακρυσμένους 

σταθμούς εργασίας. 

 Τήρηση των δεδομένων παρακολούθησης σε Βάση Δεδομένων όπου θα καταγράφονται όλοι οι έλεγχοι που 

διενεργούνται στις φάσεις δημιουργίας, μετάπτωσης, ολοκλήρωσης και τελικού ελέγχου των στοιχείων που 

αφορούν στο Τμήμα.  

 Όλα τα μηνύματα λαθών που θα παρουσιάζει η εφαρμογή στους τελικούς χρήστες να είναι στα Ελληνικά. 

 Import / export δεδομένων (σε μορφή xls) 

 Διασύνδεση της εφαρμογής με το υπάρχον Πληροφοριακό Σύστημα (Πρωτόκολλο) 
 
6. Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της υφιστάμενης εφαρμογής Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου - Επιτροπών 

 Ολοκληρωμένο περιβάλλον με 32 bit αρχιτεκτονική που να λειτουργεί σε Windows 7 και νεώτερα 
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 Αναφορικά με το σύστημα επικοινωνίας του χρήστη (User Interface) των εφαρμογών, θα είναι εξ ολοκλήρου 

γραφικό και θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του  industry standard Microsoft Windows 

 Εγχειρίδια χρήσης. Συνοπτική ανάπτυξη των λειτουργιών της εφαρμογής, με τις οδηγίες χρήσης 

διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 

 Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης και ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από απομακρυσμένους 

σταθμούς εργασίας. 

 Τήρηση των δεδομένων παρακολούθησης σε Βάση Δεδομένων όπου θα καταγράφονται όλοι οι έλεγχοι που 

διενεργούνται στις φάσεις δημιουργίας, μετάπτωσης, ολοκλήρωσης και τελικού ελέγχου των στοιχείων που 

αφορούν πρακτικά αποφάσεων όλων των επιτροπών του Δήμου.  

 Όλα τα μηνύματα λαθών που θα παρουσιάζει η εφαρμογή στους τελικούς χρήστες να είναι στα Ελληνικά. 

 Import / export δεδομένων (σε μορφή xls) 

 Διασύνδεση της εφαρμογής με το υπάρχον Πληροφοριακό Σύστημα (Πρωτόκολλο) 
 
7. Άδειες αναβάθμισης εφαρμογής της υφιστάμενης εφαρμογής παρακολούθησης – ελέγχου υλικού-λογισμικού 

 Ολοκληρωμένο περιβάλλον με 32 bit αρχιτεκτονική που να λειτουργεί σε Windows 7 και νεώτερα 

 Αναφορικά με το σύστημα επικοινωνίας του χρήστη (User Interface) των εφαρμογών, θα είναι εξ ολοκλήρου 

γραφικό και θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του  industry standard Microsoft Windows 

 Εγχειρίδια χρήσης. Συνοπτική ανάπτυξη των λειτουργιών της εφαρμογής, με τις οδηγίες χρήσης 

διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 

 Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης και ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από απομακρυσμένους 

σταθμούς εργασίας. 

 Τήρηση των δεδομένων παρακολούθησης σε Βάση Δεδομένων όπου θα καταγράφονται όλοι οι έλεγχοι που 

διενεργούνται στη καλή λειτουργία των εφαρμογών (ακεραιότητα δεδομένων, αξιοπιστία λειτουργίας, 

ανταλλαγή στοιχείων, ταχύτητα περαίωσης διαδικασιών, αυτόματη ενημέρωση, επιλεκτική προσθήκη 

patches) και του υλικού (κεντρικός Η/Υ, ενεργός δικτυακός εξοπλισμός, σταθμοί εργασίας του δικτύου, 

συσκευές επικοινωνίας, συσκευές αντιγράφων ασφαλείας) που είναι εγκατεστημένες στο Πληροφοριακό 

Σύστημα του φορέα 

 Όλα τα μηνύματα λαθών που θα παρουσιάζει η εφαρμογή στους τελικούς χρήστες να είναι στα Ελληνικά. 

 Import / export δεδομένων (σε μορφή xls) 

 Διασύνδεση της εφαρμογής με το υπάρχον Πληροφοριακό Σύστημα (υπάρχουσες εφαρμογές) 
 

8. Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της υφιστάμενης εφαρμογής Διαχείριση Έργων 

 Εφαρμογή Web-based 

 Καταχώρηση στοιχείων έργου 

 Εγχειρίδια χρήσης. Συνοπτική ανάπτυξη των λειτουργιών της εφαρμογής, με τις οδηγίες χρήσης 

διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 

 Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών (multi user). Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας 

της εφαρμογής από περισσότερους του ενός χρήστες, σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. 

 Τήρηση των δεδομένων της εφαρμογής σε διαδικτυακή Βάση Δεδομένων. 

 Υποστήριξη βοήθειας. Ενσωμάτωση στην εφαρμογή on-line υποστήριξης και οδηγίες προς τους χρήστες. 

 Όλα τα μηνύματα λαθών που θα παρουσιάζει η εφαρμογή στους τελικούς χρήστες να είναι στα Ελληνικά. 

 Import / export δεδομένων (σε μορφή xls) 

 Διαχείριση χρηστών με δυνατότητες χειρισμού ομάδων, χρηστών (user rights access, delete, create etc.) 

 Διασύνδεση της εφαρμογής με τη βάση δεδομένων της Οικονομικής Διαχείρισης που χρησιμοποιεί ο 

φορέας. 

 

9α         Άδειες Office 2016 Std OLP NL Gov ή ισοδύναμο 
9β         Λογισμικό προστασίας από ιούς για τριακόσιες (300) θέσεις εργασίας διαχειριζόμενο μέσω Cloud 

 
10. Εργασίες παραμετροποίησης – προσαρμογής και μετάπτωσης δεδομένων  

 Μετάπτωση δεδομένων από οποιαδήποτε μορφή (εφαρμογές σε περιβάλλον Windows, DOS) σε μορφή SQL 

Server (εφαρμογές σε περιβάλλον RDBMS) 

 Τήρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου σε Βάση Δεδομένων όπου θα καταγράφονται όλες οι διαδικασίες που 

διενεργούνται (ακεραιότητα δεδομένων, αξιοπιστία λειτουργίας, ανταλλαγή στοιχείων, ταχύτητα 

περαίωσης, μαζική επιλεκτική ενημέρωση, δυνατότητα αναίρεσης-επαναφοράς προηγούμενης κατάστασης) 

 Πρόσθετη ανάπτυξη λογισμικού όπως ενδεικτικά για την δημιουργία καταλλήλων sql scripts, queries κα, στις 

βάσεις δεδομένων με σκοπό την μετάπτωση στοιχείων (data migration) 
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 Διασύνδεση με το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου και ειδικά με την εφαρμογή καταγραφής 

βλαβών 

 

 

Συνοπτικά : 

 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ CPV ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

1α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Διαχείρισης 

Γραφείου Κίνησης 

10 48000000-8 4.500,00 5.580,00 

2α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Οικονομικής 

Διαχείρισης 

30 48000000-8 4.500,00 5.580,00 

3α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Τελών Εσόδων 
30 48000000-8 4.500,00 5.580,00 

4α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Διακίνησης 

Εγγράφων 

30 48000000-8 2.400,00 2.976,00 

5α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Νομικής 

Υπηρεσίας 

30 48000000-8 2.400,00 2.976,00 

6α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Πρακτικών ΔΣ 
10 48000000-8 3.000,00 3.720,00 

7α Άδειες αναβάθμισης της υφιστάμενης 

εφαρμογής Παρακολούθησης – Ελέγχου 

Υλικού-Λογισμικού 

15 48000000-8 6.000,00 7.440,00 

8α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Διαχείριση 

Έργων 

26 48000000-8 10.400,00 12.896,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 181  37.700,00 46.748,00 

ΑΔΕΙΕΣ OFFICE 

9α Άδειες Office 2016 Std OLP NL Gov ή 

ισοδύναμο 
15 48900000-7 6.150,00 7.626,00 

9β Λογισμικό προστασίας από ιούς για 

τριακόσιες (300) θέσεις εργασίας 

διαχειριζόμενο μέσω Cloud 

1 48760000-3 2.950,00 3.658,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 56  9.100,00 11.284,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

10α Εργασίες παραμετροποίησης – 

προσαρμογής και μετάπτωσης 

δεδομένων 

1 72261000-2 12.070,97 14.968,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 1  12.070,97 14.968,00 

 

 

ΛΑΜΙΑ  11/12/2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

Συράκης Ιωάννης 

ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός 
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Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λαμία, 11/12/2019  Λαμία, 11/12/2019 

Ο Συντάξας  Ο Αν. Διευθυντής 

  Διοικητικών Υπηρεσιών 

   

 

Συράκης Ιωάννης  Συργουνιώτης Βασίλειος 
ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

 

73.000,00 ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2019 

Κ.Α.: 10.7134.0002 
ΧΡΗΣΗ: 2020 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

1α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Διαχείρισης Γραφείου 

Κίνησης 

ΤΕΜ 10 450 4.500,00 

2α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Οικονομικής 

Διαχείρισης 

ΤΕΜ 30 150 4.500,00 

3α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Τελών Εσόδων 
ΤΕΜ 30 150 4.500,00 

4α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Διακίνησης Εγγράφων 
ΤΕΜ 30 80 2.400,00 

5α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Νομικής Υπηρεσίας 
ΤΕΜ 30 80 2.400,00 

6α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Πρακτικών ΔΣ-

Επιτροπών 

ΤΕΜ 10 300 3.000,00 

7α Άδειες αναβάθμισης της υφιστάμενης εφαρμογής 

Παρακολούθησης – Ελέγχου Υλικού-Λογισμικού 
ΤΕΜ 15 400 6.000,00 

8α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Διαχείριση Έργων 
ΤΕΜ 26 400 10.400,00 

ΑΔΕΙΕΣ OFFICE 

9α Άδειες Office 2016 Std OLP NL Gov ΤΕΜ 15 410 6.150,00 

9β Λογισμικό προστασίας από ιούς για τριακόσιες 

(300) θέσεις εργασίας διαχειριζόμενο μέσω Cloud 
ΤΕΜ 1 2.950 2.950,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

10α Εργασίες παραμετροποίησης – προσαρμογής και 

μετάπτωσης δεδομένων 
ΤΕΜ 1 12.070,97 12.070,97 

 

ΣΥΝΟΛΟ  58.870,97 

ΦΠΑ 24% 14.129,03 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ: 73.000,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

 

73.000,00 ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2019 

Κ.Α.: 10.7134.0002 

 

ΧΡΗΣΗ: 2020 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια πρόσθετων αδειών αναβαθμισμένων εφαρμογών του Δήμου, καθώς και 

των ανάλογων εργασιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και προσαρμογής στην υπάρχουσα υποδομή του 

Πληροφοριακού Συστήματος.  

Η προμήθεια των ειδών αφορά στο έτος 2020 και ειδικότερα στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 

31.12.2020.  

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 73.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ CPV  

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 37.700,00 9.048,00 46.748,00 

48900000-7 

 

48760000-3 

Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 

9.100,00 2.184,00 11.284,00 

72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 12.070,97 2.897,03 14.968,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 58.870,97€ 14.129,03€ 73.000,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 147/Α), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Του Νόμου 3852/ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

καθώς και στις υπόλοιπες διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία είναι: 

Α) Η Διακήρυξη 

Β) Τεχνική έκθεση  

Γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Ε) Οικονομική προσφορά του αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 4 Κριτήριο Κατακύρωσης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών. 

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς και 

της αντίστοιχης οικονομικής του κάθε υποψηφίου αναδόχου, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  Η 
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προσφερόμενη τιμή στα επιμέρους είδη δεν γίνεται να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή, η οποία προκύπτει από τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και δεν επιτρέπεται αυξηθούν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.  

ΑΡΘΡΟ 5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  καθορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς τον Φ.Π.Α.  Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 

ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά 

την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

ΑΡΘΡΟ 6 Σύμβαση – Διάρκεια Σύμβασης 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να 

προσέλθει σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, προς υπογραφή της σύμβασης και να 

καταθέσει, την κατά το άρθρο 5 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Η διάρκεια της σύμβασης 

ορίζεται έως 31/12/2020. 

ΑΡΘΡΟ 7 Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου 
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε  στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 8 Πληρωμή – φόροι – τέλη – κρατήσεις 
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία εντός του έτους 2020. Ο ανάδοχος 

επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 9 Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης των ειδών 
Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί παραδόσεις σύμφωνα με την παραγγελία του Δήμου, μετά την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης και εντός ενός (1) μηνός από την έγγραφη ειδοποίηση του Τμήματος Προμηθειών στα σημεία 

που θα υποδείξει ο Δήμος (στα γραφεία ή στην αποθήκη κάθε Υπηρεσίας) και σύμφωνα τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση. Τα έξοδα μεταφοράς στο 

σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία για την προσκόμιση των ειδών, βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι εντολές των 

παραγγελιών θα αποστέλλονται με Fax ή eMail, στον προμηθευτή.  

Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31/12/2020 για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

ΑΡΘΡΟ 10 Διαδικασία επίλυσης  διαφορών   
Η  παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε ερμηνεία ή διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που 

δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα Δικαστήρια Λαμίας.  Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 

προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 

διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.  

Κάθε ασάφεια των παρόντων όρων ερμηνεύεται υπέρ του Δήμου, εφόσον δεν έχουν ζητηθεί προ του διαγωνισμού 

έγγραφες εξηγήσεις. 

 

Λαμία, 11/12/2019  Λαμία, 11/12/2019 

Ο Συντάξας  Ο Αν. Διευθυντής 

  Διοικητικών Υπηρεσιών 

   

 

Συράκης Ιωάννης  Συργουνιώτης Βασίλειος 
ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

 

73.000,00 ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2019 

Κ.Α.: 10.7134.0002 

 

ΧΡΗΣΗ: 2020 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………….…………………………………….…………….…………………………………………………………………………………………………………………    

µε έδρα τ………………………..………………οδός …………………………………………..………………… αριθµ. ……....….. Τ.Κ.: …………………… 

Τηλ.: ………………………………………………. Fax: ………………………………………………….…  

 

Αφού έλαβα γνώση του διαγωνισμού για την προμήθεια που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 

εγγράφων διαδικασίας της εν λόγω σύμβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 

αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

1α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Διαχείρισης 

Γραφείου Κίνησης 

ΤΕΜ 10   

2α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Οικονομικής 

Διαχείρισης 

ΤΕΜ 30   

3α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Τελών Εσόδων 
ΤΕΜ 30   

4α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Διακίνησης 

Εγγράφων 

ΤΕΜ 30   

5α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Νομικής 

Υπηρεσίας 

ΤΕΜ 30   

6α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Πρακτικών ΔΣ-

Επιτροπών 

ΤΕΜ 10   

7α Άδειες αναβάθμισης της υφιστάμενης 

εφαρμογής Παρακολούθησης – Ελέγχου 

Υλικού-Λογισμικού 

ΤΕΜ 15   

8α Άδειες αναβαθμισμένης έκδοσης της 

υφιστάμενης εφαρμογής Διαχείριση Έργων 
ΤΕΜ 26   

ΑΔΕΙΕΣ OFFICE 

9α Άδειες Office 2016 Std OLP NL Gov ΤΕΜ 15   

9β Λογισμικό προστασίας από ιούς για 

τριακόσιες (300) θέσεις εργασίας 

διαχειριζόμενο μέσω Cloud 

ΤΕΜ 1   
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

10α Εργασίες παραμετροποίησης – 

προσαρμογής και μετάπτωσης δεδομένων 
ΤΕΜ 1   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

ΦΠΑ 24%:  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%:  

 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ……………………………………………….  ΕΥΡΩ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  ΕΥΡΩ 

 

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι …………………………. 

 

 

………………………………. 

(τόπος και ημερομηνία) 

 

 

 

 

Ο Προσφέρων  
(Σφραγίδα – υπογραφή 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

Κ.Α.: 

ΧΡΗΣΗ: 

58.870,97 ΕΥΡΩ ( χωρίς ΦΠΑ) 

10.7134.0002 

2020 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :19/2019 

Ημερομηνία: 

Αρ. Πρωτ.: 

  

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 73.000,00 ΕΥΡΩ  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Διακήρυξη 

2. Παράρτημα Α΄ Μελέτη 

3. Παράρτημα Β΄ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

4. Παράρτημα Γ΄ Τυποποιημένο έντυπο Υπ. Δήλωση (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

 

 

 

 

ΛΑΜΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 
Συράκης Ιωάννης 

ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός  
 



 

Σελίδα 2 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ................................................................................................................................ 3 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ................................................................................................................... 3 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................ 3 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................. 4 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................... 5 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ...................................................................................................................................................... 6 
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ...................................................................................................... 6 
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ........................................................................................................................................... 7 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ................................................................................................................................ 7 
2.1.2 Παροχή Διευκρινίσεων ................................................................................................................................. 7 
2.1.3 Γλώσσα.......................................................................................................................................................... 7 
2.1.4 Εγγυήσεις ...................................................................................................................................................... 8 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ............................................................................................ 8 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής .................................................................................................................................. 8 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .................................................................................................................................... 9 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ....................................................................................................................................... 9 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ...................................................................... 11 
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα........................................................................................................ 11 
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ......................................... 12 
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ................................................................................................................... 12 
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής .......................................................................................................... 12 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .................................................................................12 
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα ................................................................................................................................................13 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ............................................................................................................................................. 18 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ..................................................................................................................................... 18 
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ................................................................................................... 18 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................ 20 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................................................................................... 20 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ................................................................................................ 20 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» .............................................................................. 21 
2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» ...................................................................................................................... 21 
2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής Οικ.Πρ. ................... 22 
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών .................................................................................................................. 22 
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών .................................................................................................................... 23 

3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................ 24 
3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς..................................................................................... 24 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ............................................................................................................................. 24 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ................................................ 25 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................... 27 
3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ .......................................................................................................................................................... 27 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 28 
4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ............................................................................................................................... 29 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 29 
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................................................................. 29 
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 30 
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ....................................................................................................... 30 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................ 30 
4.7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................................. 31 
5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ............................................................................................................................................. 32 
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 32 
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................... 33 
6.1  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ .................................................................................................................................. 34 
6.2  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ..................................................................................... 34 
6.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ .................................. 35 
6.4  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .................................................................................................... 35 
6.5 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ...................................................................................................................................... 35 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΜΕΛΕΤΗ 19/2019 Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ .... 36 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .................................................................................................... 36 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  - ΤΕΥΔ ................................................................................................................................................... 36 
 



 

Σελίδα 3 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΦΛΕΜΙΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Πόλη ΛΑΜΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 35 131 

Τηλέφωνο 22313-51045 

Φαξ 22313-51045 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  grprom@lamia-city.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κων. Χαΐλης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lamia.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ο.Τ.Α. και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.lamia.gr.   

β) Επίσης τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 
κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 

αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών 

εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 

ενδιαφερόμενο. 

γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος 

διαγωνισμού από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα  Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης,  

τηλ.2231351018, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, υπεύθυνος κ.Συράκης Ιωάννης. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λαμιέων. Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 10.7134.0002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 

2020 του Δήμου Λαμιέων. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί ως εξής: 

α/α Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού 
Έτος 2020 

Ποσό (€) 

Σύνολο 

Ποσό (€) 
Χρηματοδότηση 

1 10.7134.0002 
Προμήθεια και Παραμετροποίηση 

Εφαρμογών Λογισμικού 
73.000,00 73.000,00 Τακτικοί πόροι 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αδειών αναβαθμισμένων εφαρμογών του Δήμου, καθώς και 

των ανάλογων εργασιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης  και προσαρμογής στην υπάρχουσα υποδομή 
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του Πληροφοριακού Συστήματος, για το έτος 2020, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 19/2019 

μελέτη του Τμήματος Διαφάνειας & Ηλ.Διακυβέρνησης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγρ/μού & 

Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί το Παράρτημα Α.               

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :  

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 181 

48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 15 

48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1 

72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 1 

 ΣΥΝΟΛΟ: 198 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά CPV είναι:     

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

CPV 

1 ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 37.700,00 9.048,00 46.748,00 48000000-8 

2 ΑΔΕΙΕΣ OFFICE 
6.150,00 1.476,00 7.626,00 48900000-7 

2.950,00 708,00 3.658,00 48760000-3 

3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 12.070,97 2.897,03 14.968,00 72310000-1 

 ΣΥΝΟΛΟ: 58.870,97 14.129,03 73.000,00  

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 73.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 58.870,97 €,  ΦΠΑ : 14.129,03 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31/12/2020. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Α  

της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της 

βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης οικονομικής του κάθε υποψηφίου αναδόχου. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

-του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

-του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

-της 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»,  

-του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
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-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις», 

-του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

-του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

-του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

-του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

-του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

-του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

-της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

-των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

-της υπ’ αριθ. 19/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

-του με αρ. πρωτ. 51834/11-12-2019 πρωτογενούς αιτήματος του Δήμου Λαμιέων για την εκτέλεση της 

προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας  

ΑΔΑΜ: 19REQ006011863. 

-της με αρ.πρωτ. ………./…..-..…-2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας 

ΑΔΑΜ: …………………………………………. 

-της με αριθ. ……/…..-…..-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, καθορίστηκαν οι όροι του 

διαγωνισμού και επιλέχθηκε το κριτήριο ανάθεσης, 

-την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων για τη σχετική προμήθεια. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαμιέων, διεύθυνση Φλέμινγκ και 

Ερυθρού Σταυρού, Λαμία, την …./…./2020 ημέρα …………….. και ώρα από 09:00 π.μ. (ώρα έναρξης 
παραλαβής προσφορών) και μέχρι 09:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της   

αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα διαγωνισμών, 1ος όροφος. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές 

και θα απορριφθούν.  

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση και κατά την νέα ορισθείσα ημέρα, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 

σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.  Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία 

δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 
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1.6 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.   

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του νομού 

Φθιώτιδας τουλάχιστον (5) ημέρες πριν τη διενέργεια του. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λαμιέων: www.lamia.gr  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους 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, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η Περίληψη της Διακήρυξης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ. 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:  

 Παράρτημα Α (η αριθ. 19/2019 μελέτη της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης),  

 Παράρτημα Β (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς),  

 Παράρτημα Γ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης - ΤΕΥΔ) 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η αναθέτουσα αρχή  παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής προσφορών συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως και τρεις (3) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.3 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας 

υποχρεωτικά συνοδεύονται  από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
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Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται  στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.4 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.  

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 

στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 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, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι  Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

β) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και 

ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.8.2. της παρούσας,  
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. β. και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 
2.2.4 Καταλληλόλητα 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.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο. 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά την επαγγελματική ικανότητα θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις προμηθειών συναφούς 

αντικειμένου, συνολικής συμβατικής αξίας ίσης με το 200% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

 Όσον αφορά την τεχνική ικανότητα  
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- ο ανάδοχος υποχρεούται για την διασφάλιση της τεχνικής του ικανότητας να προσκομίσει πιστοποιητικό 

από τις κατασκευάστριες εταιρείες του λογισμικού εφαρμογών για τις Άδειες Λογισμικού που αφορά η 
παρούσα διακήρυξη, από το οποίο θα φαίνεται και θα πιστοποιείται η δυνατότητα του στην προμήθεια 

πρόσθετων αδειών αναβάθμισης του λογισμικού και εργασιών προσαρμογής-παραμετροποίησής του. 

- ο ανάδοχος υποχρεούται σε επιτόπια απόκριση στην αντιμετώπιση βλαβών σε εύλογο χρόνο από την 

χρονική στιγμή αναγγελίας (τηλεφωνικά, fax, e-mail). 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

2.2.6.1 Η αναθέτουσα αρχή, απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας πληροφοριών, τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών 

προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές 

αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, 
κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 

εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.6.2 Επί πλέον η αναθέτουσα αρχή, απαιτεί την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα 

συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμποντας στο σύστημα 

οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή 
σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 

που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς.  Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα 

πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει την 

δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο 

ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 

αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του 

εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να 

στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr). 
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Οι αναθέτουσες αρχές προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης 

διαγωνισμού και των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού. Στη 
συνέχεια, το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί Παράρτημα της διακήρυξης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής 

διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή προκειμένου να το συμπληρώσουν οι οικονομικοί φορείς και να το 

υποβάλλουν σε έντυπη μορφή. 

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 79Α του 

Ν.4412/2016 που προβλέπει ότι το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 

οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται, τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν 

σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας υποβάλλει χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε έναν από 

τους υπεργολάβους. Ομοίως και στην περίπτωση μη υπέρβασης του εν λόγω ποσοστού, οι σχετικές 

πληροφορίες πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο 

οικονομικός φορέας με την υποβολή από αυτούς ΤΕΥΔ. Σε όλες τις περιπτώσεις, που απαιτείται, κατά τα 

ανωτέρω, υποβολή ΤΕΥΔ, επισυνάπτεται χωριστό/ά ΤΕΥΔ δεόντως συμπληρωμένο/α και 

υπογεγραμμένο/α από τον/υς νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του υπεργολάβου/ων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό 

ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από αυτόν. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.6). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
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εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. Η έκδοση των 

προαναφερομένων (Β.1.α) πρέπει να απέχει το πολύ τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2α πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να 

καταβάλει εισφορές και συγκεκριμένα:  

Πιστοποιητικό, σε ισχύ, της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης. Το πιστοποιητικό 

αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε 

περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα 

φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 

εταιρεία. 

Όσο αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις Πιστοποιητικό, σε ισχύ, της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

Γίνεται δεκτή φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή τους. 

Για την παράγραφο 2.2.3.2.β της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Η έκδοση του πιστοποιητικού  πρέπει να απέχει το πολύ τρεις (3) μήνες από την υποβολή του.  

Μέχρι την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ μπορεί να 

αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, και όχι κατ' ανάγκη με ένορκη βεβαίωση. 

Επίσης, δεν απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β’ Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 
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για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, (με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ 

Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet). 

Η έκδοση των προαναφερομένων (Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου & ΓΕΜΗ) πρέπει να απέχει το πολύ τρεις  

(3) μήνες από την υποβολή τους. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  

Χρόνος έκδοσης του ανωτέρου πιστοποιητικού έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

τους. 

Β.3. Για την απόδειξη της επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν : 

-Κατάλογος υλοποιηθεισών συμβάσεων: 

 εάν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από αυτόν 

(π.χ. πρωτοκόλλα παραλαβής ή συμβάσεις ή βεβαιώσεις, κα) ή εναλλακτικά παραστατικά 

τιμολόγησης των υπηρεσιών αυτών.  

 εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση του αγοραστή (π.χ. παραστατικά τιμολόγησης) 

ή εάν τούτο δεν είναι δυνατό, απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. 

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 

θα δηλώνεται : 

 ο χρόνος επιτόπιας απόκρισης κατά την αντιμετώπιση των βλαβών 
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Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας 

πληροφοριών και περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν πιστοποιητικά της διεθνούς σειράς ISO ή άλλα ισοδύναμα, συγκεκριμένα: 

• ποιότητας: ISO  9001 

• περιβαλλοντικής διαχείρισης: ISO 14001 

• και ασφάλειας πληροφοριών: ISO 27001 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 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. 

Β.5.1  Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου (εταιρείας) προσκομίζονται: 

 Για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (I.K.E.) 

αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημερομηνία υποβολής 

της προσφοράς τροποποιητικά.  

 Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί 

με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του 

Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).  

 Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική 

Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό 

τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας 

και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες 

δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει 

δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας 

Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  

 Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής 

Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

 Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει 

την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Β.5.2 Σε περίπτωση Ενώσεων οικονομικών φορέων προσκομίζονται:  

 Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:  

o να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

o να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της προμήθειας που αναλαμβάνει 

κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς, αν αναφέρεται κάτι τέτοιο 

στην προσφορά  

o να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας 
o να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή 

της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 

έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο διαγωνισμό. 

Β.5.3  Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:  
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 Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των 
εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η 

τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ότι αφορά την ίδρυση και τις 

μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που 

διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού 

οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο 

αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και,  

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία 

να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα 

διοίκησης αυτού. 

Χρόνος έκδοσης των αποδεικτικών ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων  έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η ως άνω 

δέσμευση θα προκύπτει συγκεκριμένα  από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις 

ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

Β.9. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:  

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.  

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:  

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 

χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 32 του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

νόμου 4250/2014.  

3Α. Υποβολή απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων  

Με την παράγραφο 7αε του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 προστίθεται παρ.13 στο άρθρο 80 του 

ν.4412/2016  και προβλέπεται ότι τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014. 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

4.Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

Επιτρέπεται δηλαδή η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Β.10. Η έκδοση ένορκων  βεβαιώσεων  πρέπει να απέχει το πολύ τρεις  (3) μήνες από την υποβολή τους. 

Ο χρόνος έκδοσης των Υπευθύνων Δηλώσεων πρέπει να είναι μεταγενέστερος της κοινοποίησης για την 

πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο κατακύρωσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση 

ποιότητας - τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς 

και της αντίστοιχης οικονομικής του κάθε υποψηφίου αναδόχου.  

Η τεχνική προσφορά βαθμολογείται με συντελεστή βαρύτητας 80% και η οικονομική προσφορά με 

συντελεστή 20%.   

Κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών οργανώνονται σε δύο ομάδες, με συγκεκριμένους 
συντελεστές βαρύτητας και παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει 

επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου, σε συνολικό άθροισμα 100.   

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 50% 

Α.1 Συμφωνία με ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά 35% 

Α.2 Ποιότητα, καταλληλότητα, διαχείρισης της προμήθειας 15% 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 50% 

Β.1 Help Desk (διαδικασίες και υπηρεσίες εξυπηρέτησης-υποστήριξης) 10% 

Β.2 Εκπαίδευση προσωπικού  - επίδειξη λειτουργίας 5% 

Β.3 Χρόνος παράδοσης 20% 

Β.4 Χρόνος απόκρισης από την αναγγελία βλάβης (το πολύ εικοσιτέσσερις ώρες) 15% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 
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Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης 

βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 

άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

ΣΒΤΠ = σ1 Χ Κ1 + σ2 Χ Κ2 +……+σν Χ Κν, όπου σ1,σ2,.. οι συντελεστές βαρύτητας του αντίστοιχου 

κριτηρίου και Κ1,Κ2,… η βαθμολογία κάθε κριτηρίου. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Ειδικά για το κριτήριο Β3, για κάθε ημέρα που προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος (νωρίτερα των τριάντα, 

που ζητούνται ως μέγιστο όριο για την παραλαβή) βαθμολογείται με 1 βαθμό, με μέγιστο τους 20 

βαθμούς για χρόνο παράδοσης ίσο με 10 ημέρες. 

Ειδικά για το κριτήριο Β4 και για κάθε ώρα (κάτω από τις ελάχιστα απαιτούμενες είκοσι τέσσερις) που 

προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος, στο χρόνο απόκρισης, βαθμολογείται με 0,5 βαθμούς, έως τις δώδεκα 

ώρες (με μέγιστο τους έξι βαθμούς για χρόνο απόκρισης εντός δώδεκα ωρών) και για κάθε ώρα κάτω των 

δώδεκα βαθμολογείται με 1,4 βαθμούς (με μέγιστο τους δεκατέσσερις βαθμούς για χρόνο απόκρισης 

εντός δύο ωρών). 

Για την τελική αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς προσδιορίζεται ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς 

(ΤΒΤΠ), ο οποίος αποτελεί το πηλίκο του Απόλυτου Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) που έλαβε, δια 
του καλύτερου όλων των αντίστοιχων βαθμών, στρογγυλοποιημένου σε δύο δεκαδικά ψηφία και 

πολλαπλασιασμένου επί 100 και υπολογίζεται από τον μαθηματικό τύπο:  ΤΒΤΠ = (ΣΒΤΠ / ΣΒΤΠmax) X 100 
όπου  ΣΒΤΠmax είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς. Ο ΤΒΤΠ θα είναι ένας 

αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 ( η τεχνική προσφορά με τον υψηλότερο ΑΒΤΠ θα έχει ΤΒΤΠ ίσον με 

100). 

Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών 

Για κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς (ΤΒΟΠ), ο οποίος 

αποτελεί το πηλίκο της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς μεταξύ όλων, δια της οικονομικής 

προσφοράς του, στρογγυλοποιημένου σε δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιασμένου επί 100 και 
υπολογίζεται από τον μαθηματικό τύπο: ΤΒΟΠ = (μικρότερη κατατεθείσα οικονομική προσφορά / 
οικονομική προσφορά βαθμολογούμενου) Χ 100 όπου ως οικονομική προσφορά ορίζεται το συνολικό 

ποσό, πλην ΦΠΑ, έναντι του οποίου προτίθεται ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να εκτελέσει το σύνολο της 

προμήθειας που περιγράφει στην τεχνική προσφορά του. Ο ΤΒΟΠ θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή 

ίσος του 100 (η οικονομική προσφορά με τον χαμηλότερο ΤΒΟΠ θα έχει ΤΒΟΠ ίσον με 100). 

Τελική αξιολόγηση των προσφορών 

Για την τελική αξιολόγηση των προσφορών, με βάση την  βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, θα 

υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (ΤΒΣΠ), ο οποίος αποτελεί το άθροισμα της ΤΒΤΠ και 

ΤΒΟΠ του κάθε υποψηφίου αναδόχου, βαθμολογημένων με συντελεστή βαρύτητας 80% και 20% 

αντίστοιχα και υπολογίζεται από τον μαθηματικό τύπο: ΤΒΣΠ = (ΤΒΤΠ Χ 0,80) + (ΤΒΟΠ Χ 0,20) 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τον υψηλότερο Τελικό Βαθμό Συνολικής 

Προσφοράς (ΤΒΣΠ). 

Εφόσον κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και δεν 

προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα, του οποίου η 

προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, και έχει την 

μεγαλύτερη τελική βαθμολογία. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα A της Διακήρυξης, για 

το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 

αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση 

Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ 35131, Λαμία). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή 

κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα 

αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 

έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 

εγκαίρως. 

2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του ….. 
για την προμήθεια: «……………….» 

με αναθέτουσα αρχή ……. 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών….. 

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 

διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 
προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).  

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 2.4.3  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 

είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας . 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 

άρθρου 2.4.2.2. 

2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 



 

Σελίδα 21 

2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(Παράρτημα Γ), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Α της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 

των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 

ως άνω Παράρτημα.  

Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

Α1) Συμφωνία με ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει τα είδη που προσφέρει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Μελέτης. 

Α2) Ποιότητα, καταλληλότητα, διαχείρισης της προμήθειας 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει, με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο, ένα Σχέδιο 

Διαχείρισης και Ποιότητας της Προμήθειας καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει 

πληρέστερα την πρότασή του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις της προμήθειας.  

Β1) HelpDesk (διαδικασίες και υπηρεσίες εξυπηρέτησης-υποστήριξης) 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει: 

•  την αναλυτική περιγραφή του Help Desk 

•  την πρόταση του υποψηφίου για τις διαδικασίες εγκατάστασης και συντήρησης 

•  την πρόταση του υποψηφίου για τις υπηρεσίες υποστήριξης 

Β2)  Εκπαίδευση προσωπικού – επίδειξη λειτουργίας 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να περιγράψει στην Τεχνική του Προσφορά, εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

που να απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών (administrators και τελικοί χρήστες) και να 

διασφαλίζει την αποτελεσματική εξάσκηση των. 

Επίσης στον φάκελο τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνεται Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
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•  Αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχει ο υποψήφιος ανάδοχος και ο 

χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

• Δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας 

έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

•  Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 

κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες 

ενδείξεις. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής Οικ.Πρ. 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης βάσει 

της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής,  όπως ορίζεται κατωτέρω:   

Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται 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. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 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 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» του Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης.  

Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο για μία ομάδα επί του συνολικού προϋπολογισμού 

(μερική προσφορά) αλλά και συνολικά για στις δύο ομάδες (συνολική προσφορά), αλλά δεν μπορούν να 

συμμετέχουν για μέρος των ποσοτήτων του κάθε υπό προμήθεια είδους. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι 

οφείλουν να προσφέρουν το κάθε υπό προμήθεια είδος για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά, επί του εντύπου που χορηγεί ο Δήμος 
(Παράρτημα Β΄) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Το εν λόγω έντυπο οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν σε επεξεργάσιμη μορφή .doc, από το site του Δήμου 

www.lamia.gr στην τοποθεσία «Προκηρύξεις». Επισημαίνονται ότι το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 

πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου και να υπογράφεται από:  

α) τον ίδιο τον προμηθευτή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και  

γ) σε περίπτωση κοινοπραξίας, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. 

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)  

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
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προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο 

φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης 

και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) 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 την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από 

την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά 

την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 

πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 

επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και 

μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα 

υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 

καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 

προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς 

δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το 

άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και 

ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η 

Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 

σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά 

(7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί 

με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. 
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Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την 
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»), επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις 

με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με 

ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης  

(παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017).    

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Tα 

αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μαζί με 
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των αντίστοιχων 

σταδίων. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από 

την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών. 

Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή 

συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις.  

Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης, και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών, που καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της 
παρούσας διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.  

Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση κατά την οποία ζητούνται δικαιολογητικά κατά το στάδιο 

υποβολής προσφορών. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του 

ν.4412/2016, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, 
το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση 

των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 
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το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του 

ν.4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά μπορούν να λάβουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 

τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 

50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της 

παρούσας, οι υπεργολάβοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι 

πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.6. της παρούσας. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί του Πρακτικού εντός 

προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού Πρακτικού. 

Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή 

συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις.  

Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.   

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με 

την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: α) αα) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 

άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 4 του άρθρου 372 και ββ) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 

ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, 

η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 2 του άρθρου 127,β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποιηθεί η 

απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 

και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά 
της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το 

οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δε 

μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3.2 της παρούσας 

διακήρυξης για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 

του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

3.4 Ενστάσεις  

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 

(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της 

διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της 

πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

2. Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την 
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της 

ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
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περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο 

των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

3. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας.  

4. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 

πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 

κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).Ή άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί 

προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή 

αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής 

προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και 

της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 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, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το 

συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες.  Η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το συμφωνητικό. Η Αναθέτουσα 

Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που τις έχει εκδώσει προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.4. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως 

άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016,  όπως ισχύει, των οποίων ο 

ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της παρούσας διακήρυξης με 

τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συμπληρωματικά ο Αστικός 
Κώδικας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. 

Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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. 

4.3.2. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 

επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
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υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2. 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, επαληθεύει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης 

που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

Ο Δήμος, διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με τον ανάδοχο, για τρεις (3) το πολύ μήνες, 

ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, στο μέτρο και υπό τις 

προϋποθέσεις ότι :  

α) δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται 

στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, 

β) η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και  

γ) η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.7 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της,  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν,  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των ειδών. Ο  εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών 

παραδόσεων.  
Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται 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. Ειδικότερα για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος απαιτούνται: 

- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
- Δελτία αποστολής τα οποία θα εκδίδονται με κάθε παράδοση ειδών 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

- Αντίστοιχο με τα δελτία αποστολής τιμολόγιο εις τριπλούν το οποίο θα εκδίδεται από τον προμηθευτή. 

-Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

5.1.2. 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 και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'). 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. 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 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1.1.της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επί πλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
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5.2.2.  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. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των 

παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 

6.2. (Παραλαβή υλικών-Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών- 

αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) 

ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην 

περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 

αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης 

που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων (Παράρτημα Α).  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. 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 του ως άνω νόμου.  Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός 

και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος 

των υλικών θα είναι κυρίως μακροσκοπικός. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους όπως αυτοί προκύπτουν από τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων (Παράρτημα Α). 
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Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο 
εξωτερικό 

Δεν προβλέπονται. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών. 

 

                                                                                          

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  

   

   

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Μελέτη 19/2019 Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  - ΤΕΥΔ  



          

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού  -  Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- 

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»  

ΠΡΟΫΠ: 73.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 

π ρ ο ς  

την Οικονομική Επιτροπή 

 

       Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της 

παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του αρθ. 3 του Ν.4623/2019, η λήψη απόφασης για: 

Α. την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 73.000,00€, με 

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

Β. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 19/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», 

Γ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ». 

 

Λαμία, ……/……/2020 Λαμία,  …..  /……/2020 Λαμία,  …… /……../2020 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  

 

 

 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 



          

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού  -  Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- 

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»  

ΠΡΟΫΠ: 73.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 

π ρ ο ς  

την Οικονομική Επιτροπή 

 

       Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της 

παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του αρθ. 3 του Ν.4623/2019, η λήψη απόφασης για: 

Α. την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», 

προϋπολογισμού 73.000,00€, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της  τιμής.  

Β. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 21/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», 

Γ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». 

 

Λαμία, ……/……/2020 Λαμία,  …..  /……/2020 Λαμία,  …… /……../2020 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  

 

 

 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

Κ.Α.: 

ΧΡΗΣΗ: 

58.870,97 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) 

10.6654.0001 

2020 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 21/2019 

Ημερομηνία: 

Αρ. Πρωτ.: 

  

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 73.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Διακήρυξη 

2. Παράρτημα Α΄ Μελέτη 

3. Παράρτημα Β΄ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

4. Παράρτημα Γ΄ Τυποποιημένο έντυπο Υπ. Δήλωση (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

 

 

 

 

ΛΑΜΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 
Συράκης Ιωάννης 

ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός  
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Σελίδα 3 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΦΛΕΜΙΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Πόλη ΛΑΜΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 35 131 

Τηλέφωνο 22313-51045 

Φαξ 22313-51045 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  grprom@lamia-city.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κων/νος Χαΐλης  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lamia.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ο.Τ.Α. και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.lamia.gr. Επίσης τα έγγραφα της σύμβασης θα διατίθενται σε 

έντυπη μορφή και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.    

β) Επίσης τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 

κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 

αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών 

εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 

ενδιαφερόμενο. 

γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος 

διαγωνισμού από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα  Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης,  

τηλ.2231351018, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, υπεύθυνος κ. Συράκης Ιωάννης 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λαμιέων. Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 10.6654.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  

2020 του Δήμου Λαμιέων. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί ως εξής: 

α/α Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού 
Έτος 2020 

Ποσό (€) 

Σύνολο 

Ποσό (€) 
Χρηματοδότηση 

1 10.6654.0001 

Προμήθεια αναλωσίμων ειδών 

μηχανογραφικού εξοπλισμού 

& φωτοτυπικών μηχανημάτων 

73.000,00 73.000,00 Τακτικοί πόροι 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αναλωσίμων ειδών (μελάνες, toner, μελανοταινίες) 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών fax και φωτοτυπικών καθώς και ανταλλακτικών φωτοτυπικών του 

Δήμου, για το έτος 2020, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 21/2019 μελέτη του Τμήματος 
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Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί το Παράρτημα Α.               

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :  

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

30192113-6   Φυσίγγες μελάνης 231 

30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 527 

30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 153 

 ΣΥΝΟΛΟ: 911 

 

H παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗ

ΜΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

CPV 

1 ΜΕΛΑΝΕΣ INKJET 6.624,00 1.589,76 8.213,76 30192113-6   

2 TONER 37.522,97 9.005,51 46.528,48 30125110-5 

3 ΤΥΜΠΑΝΑ (DRUMS) 4.171,00 1.001,04 5.172,04 30125000-1 

4 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 
10.553,00 2.532,72 13.085,72 30125000-1 

  58.870,97 14.129,03 73.000,00 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για όλα είτε για μεμονωμένα 

τμήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων του κάθε τμήματος.   

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 73.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 58.870,97 €,  ΦΠΑ : 14.129,03 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31/12/2020. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Α  

της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

-του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

-του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

-της 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»,  

-του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις», 
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-του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

-του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

-του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

-του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

-του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

-του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

-της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

-των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

-της υπ’ αριθ. 21/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

-του με αρ. πρωτ. 52131/13-12-2019 πρωτογενούς αιτήματος του Δήμου Λαμιέων για την εκτέλεση της 

προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας  

ΑΔΑΜ: 19REQ006023418. 

-της με αρ.πρωτ. ………./…..-..…-2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας 

ΑΔΑΜ: …………………………………………. (AAYΣ: αριθμ. ……. 

-της με αριθ. ………/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 

διάθεση της πίστωσης, η εκτέλεση της προμήθειας, καθορίστηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού 

και επιλέχθηκε το κριτήριο ανάθεσης, 

-την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων για τη σχετική προμήθεια. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαμιέων, διεύθυνση Φλέμινγκ και 

Ερυθρού Σταυρού, Λαμία, την …./…./2020 ημέρα …………….. και ώρα από 09:00 π.μ. (ώρα έναρξης 

παραλαβής προσφορών) και μέχρι 09:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της   

αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα διαγωνισμών, 1ος όροφος. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές 

και θα απορριφθούν.  

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση και κατά την νέα ορισθείσα ημέρα, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 

σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία 

δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

1.6 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.   
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του νομού 

Φθιώτιδας τουλάχιστον (5) ημέρες πριν τη διενέργεια του. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λαμιέων: www.lamia.gr  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους 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, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η Περίληψη της Διακήρυξης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:  
 Παράρτημα Α (η αριθ. 21/2019 μελέτη της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης),  

 Παράρτημα Β (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), 

 Παράρτημα Γ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης - ΤΕΥΔ) 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η αναθέτουσα αρχή  παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής προσφορών συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως και τρεις (3) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.3 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας 

υποχρεωτικά συνοδεύονται  από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 
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Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται  στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.4 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.  

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 

στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 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, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
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2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι  Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

β) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και 

ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.6.2. της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. β. και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις 

της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 

με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 στα τρία (3) έτη από την 

ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Κριτήρια Επιλογής 
2.2.4 Καταλληλόλητα 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.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο.     

2.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

2.2.5.1 Η αναθέτουσα αρχή, απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν 

πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα 
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πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 

προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός 

φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.5.2 Επί πλέον η αναθέτουσα αρχή, απαιτεί την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα 

συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμποντας στο σύστημα 

οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή 

σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 

που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς.  Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα 

πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει την 

δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο 

ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 

αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του 

εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 

και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr). 

Οι αναθέτουσες αρχές προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης 

διαγωνισμού και των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού. Στη 

συνέχεια, το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί Παράρτημα της διακήρυξης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής 

διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή προκειμένου να το συμπληρώσουν οι οικονομικοί φορείς και να το 

υποβάλλουν σε έντυπη μορφή. 

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 79Α του 

Ν.4412/2016 που προβλέπει ότι το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 

οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
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αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται, τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν 

σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας υποβάλλει χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε έναν από 

τους υπεργολάβους. Ομοίως και στην περίπτωση μη υπέρβασης του εν λόγω ποσοστού, οι σχετικές 

πληροφορίες πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο 
οικονομικός φορέας με την υποβολή από αυτούς ΤΕΥΔ. Σε όλες τις περιπτώσεις, που απαιτείται, κατά τα 

ανωτέρω, υποβολή ΤΕΥΔ, επισυνάπτεται χωριστό/ά ΤΕΥΔ δεόντως συμπληρωμένο/α και 

υπογεγραμμένο/α από τον/υς νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του υπεργολάβου/ων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό 

ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από αυτόν. 

2.2.6.2  Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. Η έκδοση των 

προαναφερομένων (Β.1.α) πρέπει να απέχει το πολύ τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2α πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να 

καταβάλει εισφορές και συγκεκριμένα:  

Πιστοποιητικό, σε ισχύ, της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης. Το πιστοποιητικό 

αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους 

απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε 

περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα 
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φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 

εταιρεία. 

Όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις Πιστοποιητικό, σε ισχύ, της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

Γίνεται δεκτή φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή τους. 

Για την παράγραφο 2.2.3.2.β της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Η έκδοση του πιστοποιητικού  πρέπει να απέχει το πολύ τρεις (3) μήνες από την υποβολή του.  

Μέχρι την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ μπορεί να 

αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, και όχι κατ' ανάγκη με ένορκη βεβαίωση. 

Επίσης, δεν απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β’ Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής. 
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 

για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, (με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ 

Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet). 

Η έκδοση των προαναφερομένων (Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου & ΓΕΜΗ) πρέπει να απέχει το πολύ τρεις  

(3) μήνες από την υποβολή τους. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
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περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  

Χρόνος έκδοσης του ανωτέρου πιστοποιητικού έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

τους. 

Β.3. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας 

πληροφοριών της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά της διεθνούς 

σειράς ISO ή άλλα ισοδύναμα, συγκεκριμένα: 

• ποιότητας: ISO  9001 

• περιβαλλοντικής διαχείρισης: ISO 14001 

 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 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. 

Β.4.1  Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου (εταιρείας) προσκομίζονται: 

 Για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, 

με όλα τα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.  

 Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί 

με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του 

Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).  

 Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική 

Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό 
τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας 

και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες 

δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει 

δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας 

Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  

 Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής 

Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

 Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει 

την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Β.4.2 Σε περίπτωση Ενώσεων οικονομικών φορέων προσκομίζονται:  

 Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:  

o να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

o να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της προμήθειας που αναλαμβάνει 
κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς, αν αναφέρεται κάτι τέτοιο 

στην προσφορά  
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o να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας 

o να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή 

της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 

έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο διαγωνισμό. 

Β.4.3  Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:  

 Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των 

εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η 

τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ότι αφορά την ίδρυση και τις 

μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που 

διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού 

οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο 

αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και,  

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία 
να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα 

διοίκησης αυτού. 

Χρόνος έκδοσης των αποδεικτικών ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων  έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:  

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.  

1. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:  

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 

χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
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απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.  

2. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 32 του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

νόμου 4250/2014.  

3Α. Υποβολή απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων  

Με την παράγραφο 7αε του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 προστίθεται παρ.13 στο άρθρο 80 του 

ν.4412/2016  και προβλέπεται ότι τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014. 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

3. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

Επιτρέπεται δηλαδή η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Β.8. Η έκδοση ένορκων  βεβαιώσεων  πρέπει να απέχει το πολύ τρεις  (3) μήνες από την υποβολή τους. 

Ο χρόνος έκδοσης των Υπευθύνων Δηλώσεων πρέπει να είναι μεταγενέστερος της κοινοποίησης για την 

πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. Η προσφερόμενη τιμή θα παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα A της Διακήρυξης, είτε 

για όλες είτε για μεμονωμένες ομάδες, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ειδών της κάθε 

ομάδας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 

αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση 
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ 35131, Λαμία). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή 
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κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα 

αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 

έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 

εγκαίρως. 

2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του ….. 

για την προμήθεια: «……………….» 

με αναθέτουσα αρχή ……. 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών….. 

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 

διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 

προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).  

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 2.4.3  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 

είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 

τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 

άρθρου 2.4.2.2. 

2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
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συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(Παράρτημα Γ), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Α της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 

των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 

ως άνω Παράρτημα.  

Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνεται Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 

του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:  

•  Αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχει ο υποψήφιος ανάδοχος και ο 

χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

• Δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας 

έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

•  Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 

κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες 

ενδείξεις. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής Οικ.Πρ. 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης βάσει 

της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής,  όπως ορίζεται κατωτέρω:   

Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται 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. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 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 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» του Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης.  

Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο για μία ομάδα επί του συνολικού προϋπολογισμού 

(μερική προσφορά) αλλά και συνολικά για στις δύο ομάδες (συνολική προσφορά), αλλά δεν μπορούν να 

συμμετέχουν για μέρος των ποσοτήτων του κάθε υπό προμήθεια είδους. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι 

οφείλουν να προσφέρουν το κάθε υπό προμήθεια είδος για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά, επί του εντύπου που χορηγεί ο Δήμος 

(Παράρτημα Β΄) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Το εν λόγω έντυπο οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν σε επεξεργάσιμη μορφή .doc, από το site του Δήμου 

www.lamia.gr στην τοποθεσία «Προκηρύξεις». Επισημαίνονται ότι το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 

πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου και να υπογράφεται από:  

α) τον ίδιο τον προμηθευτή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και  
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γ) σε περίπτωση κοινοπραξίας, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. 

Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

(προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)  

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο 

φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης 

και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) 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 την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από 
την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά 

την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 

πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 

επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και 

μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα 

υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 

καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς 

δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το 

άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και 

ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η 

Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 

σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά 

(7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί 

με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. 
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Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την 

κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»), επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις 

με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με 

ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης  

(παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017).    

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Tα 

αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μαζί με 

αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των αντίστοιχων 

σταδίων. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από 

την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών. 

Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή 

συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις.  

Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης, και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών, που καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.6.2 της 

παρούσας διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.  

Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση κατά την οποία ζητούνται δικαιολογητικά κατά το στάδιο 

υποβολής προσφορών. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του 

ν.4412/2016, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, 

το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση 

των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 
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το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του 

ν.4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά μπορούν να λάβουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.5 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 

τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 
50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της 

παρούσας, οι υπεργολάβοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι 

πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.5 της παρούσας. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί του Πρακτικού εντός 

προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού Πρακτικού. 

Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή 

συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις.  

Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.   

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με 

την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: α) αα) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 

άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 

επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 4 του άρθρου 372 και ββ) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, 

η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 2 του άρθρου 127,β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποιηθεί η 

απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 

και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά 

της απόφασης κατακύρωσης. Ή υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το 

οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δε 

μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3.2 της παρούσας 

διακήρυξης για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 

του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

3.4 Ενστάσεις  

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 

(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της 

διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της 

πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

2. Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την 

κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της 

ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
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περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο 

των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

3. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας.  
4. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 

πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 

προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 

κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).Ή άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί 

προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή 

αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής 

προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και 

της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 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, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το 

συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες.  Η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το συμφωνητικό. Η Αναθέτουσα 

Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που τις έχει εκδώσει προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.4. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως 

άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016,  όπως ισχύει, των οποίων ο 

ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της παρούσας διακήρυξης με 
τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. 

Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016.   

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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. 

4.3.2. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 



 

Σελίδα 27 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, επαληθεύει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης 

που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

Ο Δήμος, διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με τον ανάδοχο, για τρεις (3) το πολύ μήνες, 

ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, στο μέτρο και υπό τις 

προϋποθέσεις ότι :  

α) δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται 
στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, 

β) η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και  

γ) η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

4.7 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της,  
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β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν,  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών. Ο  εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών 

παραδόσεων.  

Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ. 34 και 35 του Ν. 4497/2017 και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. Ειδικότερα για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος απαιτούνται: 

- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

- Δελτία αποστολής τα οποία θα εκδίδονται με κάθε παράδοση ειδών 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

- Αντίστοιχο με τα δελτία αποστολής τιμολόγιο εις τριπλούν το οποίο θα εκδίδεται από τον προμηθευτή 

στο τέλος κάθε μήνα. 

-Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

5.1.2. 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 και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'). 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. 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 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1.1.της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Επί πλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
5.2.2.  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. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των 

παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 

6.2. (Παραλαβή υλικών-Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών- 

αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) 

ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην 

περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 

αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης 

που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 



 

Σελίδα 31 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της 
Συγγραφής Υποχρεώσεων (Παράρτημα Α).  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016. 
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. 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 του ως άνω νόμου.  Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός 

και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος 

των υλικών θα είναι κυρίως μακροσκοπικός. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους όπως αυτοί προκύπτουν από τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων (Παράρτημα Α). 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
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σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν προβλέπονται. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 
Σύμφωνα με τις παρ. 13 και 14 του άρθρου 214 του Ν.4412/2016 στη σύμβαση προβλέπονται και 

εργαστηριακοί έλεγχοι, που θα διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή 

του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του 

ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από 
διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη 

διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ’ έφεσιν εξέτασης. Το κόστος αποστολής και 

εργαστηριακών ελέγχων των δειγμάτων που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνουν 

τον Προμηθευτή. 

6.6 Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών.        

                                                                                                     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Μελέτη 21/2019 Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  - ΤΕΥΔ  



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  & 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

Κωδικοί CPV:  

73.000,00 ΕΥΡΩ  

30192113-6, 30125110-5, 

30125000-1   

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 21/2019 

Κ.Α. 10.6654.0001 

 

ΧΡΗΣΗ: 

 

2020 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 73.000,00 ΕΥΡΩ  
 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Τεχνική Περιγραφή 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

 

 

 

 

ΛΑΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

Συράκης Ιωάννης 

Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ 
 

  
 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ  Σελ. 1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  & 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

 

73.000,00 ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 21/2019 
Κ.Α.: 10.6654.0001 

 

ΧΡΗΣΗ: 2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια αναλωσίμων ειδών (μελάνες, toner, μελανοταινίες) 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών fax και φωτοτυπικών καθώς και ανταλλακτικών 

φωτοτυπικών του Δήμου, για το έτος 2020. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο τελικό ποσό των 73.000,00 ευρώ (€) 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%). Η εν λόγω δαπάνη θα γίνει σε βάρος του κωδικού ΚΑ 

10.6654 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και εγγραφή 

ποσού 73.000,00 €. 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Ο διαγωνισμός θα είναι 

συνοπτικός, με σφραγισμένες προσφορές και σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η 

Οικονομική Επιτροπή. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής του κάθε υποψηφίου αναδόχου, για το 

σύνολο του προϋπολογισµού της κάθε «οµάδας». 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για όλες είτε για 

μεμονωμένες ομάδες, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια αναλωσίμων ειδών (μελάνες, toner, μελανοταινίες, CD’s) 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, fax και φωτοτυπικών καθώς και ανταλλακτικών 

φωτοτυπικών που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου με τις ακόλουθες 

προδιαγραφές : 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ 

 Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, πρωτότυπα και όχι συμβατά, αναγνωρισμένων 

κατασκευαστικών οίκων με καλή φήμη στο εξωτερικό και στη χώρα μας. 

 Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η 

συμβατότητα τύπου – μοντέλου και β) η ημερομηνία λήξης του. Οι εσωτερικές συσκευασίες θα 

είναι αεροστεγείς. Τα αναλώσιμα πρέπει να είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

επιτρέπεται η μετακίνησή τους εντός της χάρτινης συσκευασίας τους. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα απαραίτητα αντίγραφα πιστοποιητικών ποιότητας και 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
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ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Α΄ – ΜΕΛΑΝΕΣ INKJET 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ/ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

Α1 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T129140 BX305F 

SIZE L BLK. 

EPSON STYLUS: Stylus Office 
B42WD/BX305FW/305FW 

Plus/320FW/525WD/535WD/625FWD/630FW/925
FWD/935FWD/SX230/235W/420W/425W/430W/4

35W/440W/445W/620FW/WF-
3010DW/3520DWF/3530DTWF/3540DTWF/WF-
7515/7525 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 

30192113-6 

Α2 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T129240 BX305F 

SIZE L CYAN 

EPSON STYLUS: Stylus Office 
B42WD/BX305FW/305FW 

Plus/320FW/525WD/535WD/625FWD/630FW/925
FWD/935FWD/SX230/235W/420W/425W/430W/4
35W/440W/445W/620FW/WF-

3010DW/3520DWF/3530DTWF/3540DTWF/WF-
7515/7525 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 

30192113-6 

Α3 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T129340 BX305F 

SIZE L MAG. 

EPSON STYLUS: Stylus Office 
B42WD/BX305FW/305FW 
Plus/320FW/525WD/535WD/625FWD/630FW/925

FWD/935FWD/SX230/235W/420W/425W/430W/4
35W/440W/445W/620FW/WF-

3010DW/3520DWF/3530DTWF/3540DTWF/WF-
7515/7525 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 

30192113-6 

Α4 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T129440 BX305F 
SIZE L YEL. 

EPSON STYLUS: Stylus Office 
B42WD/BX305FW/305FW 
Plus/320FW/525WD/535WD/625FWD/630FW/925

FWD/935FWD/SX230/235W/420W/425W/430W/4
35W/440W/445W/620FW / WF-
3010DW/3520DWF/3530DTWF/3540DTWF/WF-

7515/7525 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 

30192113-6 

Α5 ΜΕΛΑΝΙ HP No 301XL BLK 
Deskjet1000/1050/1050se/2000/2050/2050se/30

00/3050/3050se/3050ve ΤΕΜΑΧΙΟ 
10 

30192113-6 

Α6 ΜΕΛΑΝΙ HP No 301XL COLOR 
Deskjet1000/1050/1050se/2000/2050/2050se/30

00/3050/3050se/3050ve ΤΕΜΑΧΙΟ 
10 

30192113-6 

Α7 ΜΕΛΑΝΙ HP No 339 BLK 

Deskjet5740/5745/5940/6520/6540/6540d/6620/

6840/9800/9800d/6940/6980 
Officejet 6310/6315/K7100/7210/7310/7410 
Photosmart2575/2610/2710/D5160/8050/8150/8

450/8450gp/8750/8750gp 
Photosmart Pro B8350 ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 

30192113-6 

Α8 ΜΕΛΑΝΙ HP No 344 

Deskjet460c/cb/wbt/wf/5740/5745/5940/6520/65
40/6540d/6620/6840/9800/9800d/6940/6980/D4
160 

Officejet 6205/6210/6215/K7100/7210/7310/7410 
PSC 1600/1610/2350/2355/2355p  

Photosmart325/335/375/385/422/428/475/2570/
2575/2610/2710/D5160/8050/8150/8450/8450gp
/8750/8750gp 

Photosmart Pro B8350 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 

30192113-6 

Α9 ΜΕΛΑΝΙ HP No 364 XL 

Photosmart 

B8550/C5324/C5380/C6324/C6380/D5460/C5330 
Photosmart Premium C309n/g/Photosmart 
Premium Fax C3909a ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

30192113-6 

Α10 MEΛΑΝΙ HP No 650 BLK 
Deskjet Ink Advantage 2515/2545/3515 / 
2645/3545/4515 /1515/4645 ΤΕΜΑΧΙΟ 

7 
30192113-6 

Α11 MEΛΑΝΙ HP No 650 COLOR 
Deskjet Ink Advantage 2515/2545/ 3515 / 
2645/3545/4515 /1515/4645 ΤΕΜΑΧΙΟ 

6 
30192113-6 

Α12 ΜΕΛΑΝΙ HP  No 343 COLOR 

Deskjet460c/wbt/wf/5740/5745/5940/6520/6540/
6540d/6620/6840/9800/9800d/6940/6980/D4160 

Officejet 
H470/b/wbt/6205/6210/6215/6310/6315/K7100/
7210/7310/7410 PSC 

1507/1510/1510s/1600/1610/2350/2355/2355p 
Photosmart325/335/375/385/422/428/475/2570/
2575/2610/2710/C3170/C3180/C3175/C3190/C41

80/C4190/D5160/7850/8050/8150/8450/8450gp/
8750/8750gp 

Photosmart Pro B8350 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

30192113-6 

Α13 ΜΕΛΑΝΙ CANON 545 BLACK XL MG2450/2550 Pixma MG2455/TS3150MFP,MX495 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 30192113-6 
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Α14 ΜΕΛΑΝΙ CANON 546 COLOR XL MG2450/2550 Pixma MG2455/TS3150MFP,MX495 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 30192113-6 

Α15 ΜΕΛΑΝΙ CANON 1500 BLACK XL MB2050/MB2350 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 30192113-6 

Α16 ΜΕΛΑΝΙ CANON 1500 YELLOW XL MB2050/MB2350 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 30192113-6 

Α17 ΜΕΛΑΝΙ CANON 1500 CYAN XL MB2050/MB2350 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 30192113-6 

Α18 
ΜΕΛΑΝΙ CANON 1500 MAGENTA 

XL 
MB2050/MB2350 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
5 

30192113-6 

Α19 MEΛΑΝΙ EPSON Τ9071 BLACK 
WorkForce Pro WF-
6590DWF/6090DW/6590D2TWFC/6090D2TWC/65

90DTWFC/6090DTWC ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 
30192113-6 

Α20 MEΛΑΝΙ EPSON T9072CYAN 

WorkForce Pro WF-

6590DWF/6090DW/6590D2TWFC/6090D2TWC/65
90DTWFC/6090DTWC ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 

30192113-6 

Α21 MEΛΑΝΙ EPSON T9073 MAGENTA 
WorkForce Pro WF-
6590DWF/6090DW/6590D2TWFC/6090D2TWC/65
90DTWFC/6090DTWC ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 
30192113-6 

Α22 MEΛΑΝΙ EPSON T9074 YELLOW 
WorkForce Pro WF-
6590DWF/6090DW/6590D2TWFC/6090D2TWC/65

90DTWFC/6090DTWC ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 
30192113-6 

Α23 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T7551 BLACK  WorkForce Pro WF-8010/8090/8510/8590 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 30192113-6 

Α24 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T7552 CYAN  WorkForce Pro WF-8010/8090/8510/8590 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 30192113-6 

Α25 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T7553 MAGENTA  WorkForce Pro WF-8010/8090/8510/8590 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 30192113-6 

Α26 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T7554 YELLOW WorkForce Pro WF-8010/8090/8510/8590 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 30192113-6 

Α27 ΜΕΛΑΝΙ EPSON Τ6641 BLACK 
Ecotank 
L110/210/220/300/310/355/365/382/386/455/48

6/550/565/1300/3050/3060/3070 ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 
30192113-6 

Α28 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T6642 CYAN 

Ecotank 

L110/210/220/300/310/355/365/382/386/455/48
6/550/565/1300/3050/3060/3070 ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 

30192113-6 

Α29 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T6643 MAGENTA 
Ecotank 
L110/210/220/300/310/355/365/382/386/455/48
6/550/565/1300/3050/3060/3070 ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 
30192113-6 

Α30 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T6644 YELLOW 
Ecotank 
L110/210/220/300/310/355/365/382/386/455/48

6/550/565/1300/3050/3060/3070 ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 
30192113-6 

Α31 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T8651 XXL 

(M5690) 
WorkForce Pro WF-M5190DW/WF-5690DWF 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
1 

30192113-6 

Α32 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T9451(WF-

C5799) 

WorkForce Pro WF-C5210DW/WF-C5290DW/WF-

C5710DWF/WF-C5790DWF ΤΕΜΑΧΙΟ 
2 

30192113-6 

Α33 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T9452(WF-
C5799) 

WorkForce Pro WF-C5210DW/WF-C5290DW/WF-
C5710DWF/WF-C5790DWF ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 
30192113-6 

Α34 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T9453(WF-
C5799) 

WorkForce Pro WF-C5210DW/WF-C5290DW/WF-
C5710DWF/WF-C5790DWF ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 
30192113-6 

Α35 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T9454(WF-
C5799) 

WorkForce Pro WF-C5210DW/WF-C5290DW/WF-
C5710DWF/WF-C5790DWF ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 
30192113-6 

ΟΜΑΔΑ Β΄ – TONER 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ/ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Β1 TONER HP 36A BLK LaserJet M1120mfp/P1505/M1522mfp ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30125110-5 

Β2 TONER HP 53A BLACK LaserJet P2014/P2015/M2727mfp ΤΕΜΑΧΙΟ 3 30125110-5 

Β3 
TONER HP CRTR 

LJ1010/1020/12A 

LaserJet 
M1005mfp/1010/1012/1015/1018/1020/1022/M1
319mfp/3015/3020/3030/3050/3052/3055 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8 
30125110-5 

Β4 
TONER KONICA MINOLTA 
217/223 TN-217 

Type TN 217 BIZHUB C223/283 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 
30125110-5 

Β5 
TONER LEXMARK 
MS310/312/410/415/510/610 

MS 310/410/510/610/312/415 ΤΕΜΑΧΙΟ 110 
30125110-5 

Β6 TONER LEXMARK MS317DN MS/MX 317/417/517/617 ΤΕΜΑΧΙΟ 123 30125110-5 

Β7 
TONER LEXMARK OPTRA 
E260/360/460 260A11E CRT 

E 260x/360x/460x/462x ΤΕΜΑΧΙΟ 29 
30125110-5 

Β8 TONER LEXMARK X463/464/466 X463/X464/X466 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 30125110-5 

Β9 
TONER LEXMARK 
MX310/410/510/511/610/611 

MX310x/MX310dn/410x/510x/511x/611x ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
30125110-5 

Β10 
TONER OKI 
410/430/440/460/470/480 

B410/B430430D/430DN/440/440DN/MB460/470/
480 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8 
30125110-5 
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Β11 
TONER OKI B401/MB441,MB452, 

OKI MB451 
Β401/ΜΒ441/451 ΤΕΜΑΧΙΟ 125 

30125110-5 

Β12 

TONER OKI 

C310/330/351/361//500/510/51
1/530/531 BLK 

C300/310/310DN/330/330DN/331/500/510/510D

N/511/C530/531, MC351/352/MC361/ 
MC362DN/MC561/562 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 

30125110-5 

Β13 
TONER OKI 
C310/330/351/361//500/510/51
1/530/531 YELLOW 

C300/310/310DN/330/330DN/331/500/510/510D
N/511/C530/531, MC351/352/MC361/ 
MC362DN/MC561/562 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 
30125110-5 

Β14 
TONER OKI 
C310/330/351/361//500/510/51

1/530/531 MAGENTA 

C300/310/310DN/330/330DN/331/500/510/510D
N/511/C530/531, MC351/352/MC361/ 

MC362DN/MC561/562 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 
30125110-5 

Β15 

TONER OKI 

C310/330/351/361//500/510/51
1/530/531 CYAN 

C300/310/310DN/330/330DN/331/500/510/510D

N/511/C530/531, MC351/352/MC361/ 
MC362DN/MC561/562 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 

30125110-5 

Β16 
TONER OKI LASER PRINTER 
MΒ412/432/472/492 

Β412/Β432/ΒΜΒ472/ΜΒ492 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 
30125110-5 

Β17 
TONER SAMSUNG 
SCX4016/4216/560  CRTR 

SAMSUNG Laser Printer SCX 4016 
SAMSUNG Multi-Function Printer SCX 4216 F 
SAMSUNG Multi-Function Printer SCX 4216 D 

SAMSUNG Multi-Function Printer SF 755 P 
SAMSUNG Multi-Function Printer SF 750 
SAMSUNG Facsimile SF 560 

SAMSUNG Laser Printer SF 565 
SAMSUNG Facsimile SF 565 P 

SAMSUNG Multi-Function Printer SCX 4216 
SAMSUNG Multi-Function Printer SCX 4216 FN 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

30125110-5 

Β18 TONER SAMSUNG  MLT-D111S 
M2020/M2020W/M2022/M2022W/M2070/M207
0W/M2070F/M2070FW/M2026 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 
30125110-5 

Β19 
TONER KONICA MINOLTA BIZ 

185/TN-116 
Bizhub 164 /165 / 185 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 

30125110-5 

Β20 
TONER KONICA MINOLTA BIZ 

223/TN-217 
Type TN 217 BIZHUB C223/283 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 

30125110-5 

Β21 
TONER KONICA MINOLTA BIZ 226 

/ΤΝ-118 
BizHub 215 / 226 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 

30125110-5 

Β22 
TONER LEXMARK B232000 

(B2338) 
B2338/2442/2546/2650 MB2338/2442/2546/2650 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

30125110-5 

Β23 
DRUM LEXMARK OPTRA E260 

260X22G  

E260/E360/E460/X264/X363/X364/X462/X463/X4

64/X466 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

30125110-5 

Β24 DRUM OKI 401/451 Β401/ΜΒ441/451 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 30125110-5 

Β25 

DRUM MS/MX 

310/410/510/610/312/415/511/
611 

MS310x/312x/410x/415x/510x/610x, 
MX310x/317dn/410x/417de/510x/511x/611x 

ΤΕΜΑΧΙΟ 12 

30125110-5 

ΟΜΑΔΑ Γ – ΤΥΜΠΑΝΑ (DRUMS) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ/ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

Γ1 DRUM   O.P.C  workio dp1810 PANASONIC DP-1810.2010 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 30125000-1   

Γ2 DRUM UNIT  canon ir 2200 DRUM UNIT CANON IR 2200 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 30125000-1   

Γ3 
DRUM   O.P.C -ΤΥΜΠΑΝΟ 

panasonic fp 7718 
PANASONIC FP7718-7728 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
2 

30125000-1   

Γ4 
DRUM   O.P.C- ΤΥΜΠΑΝΟ di 

152/183/211 
KONICA MINOLTA BIZ,185 DI 152/183 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
4 

30125000-1   

Γ5 
DRUM -ΤΥΜΠΑΝΟ PANASONIC 

DP1520 
PANASONIC WORKIO  DP-8020/8016/1520 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
5 

30125000-1   

Γ6 
DRUM   O.P.C-ΤΥΜΠΑΝΟ 
PANASONIC DP2310 

PANASONIC WORKIO DP-2310/3010/3030 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 
30125000-1   

Γ7 
DRUM   BLACK PANASONIC DP-
C262 

PANASONIC DP-C265 /262 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 
30125000-1   

Γ8 
DRUM   O.P.C-ΤΥΜΠΑΝΟ DP 
3510 

PANASONIC DP-3510/8045 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 
30125000-1   

Γ9 
DRUM   COLOR PANASONIC DP-
C262 

PANASONIC DP-C262/265 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 
30125000-1   

Γ10 
DRUM  -ΤΥΜΠΑΝΟ BLACK UTAX 
P 4035I 

UTAX P4035I 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 
30125000-1   

Γ11 
DRUM   O.P.C- ΤΥΜΠΑΝΟ 
MINOLTA 283 363 223 

KONICA MINOLTA BIZ 223/283 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 
30125000-1   

Γ12 
DRUM   O.P.C -ΤΥΜΠΑΝΟ 
KYOCERA  

KYOCERA TASKALFA 181/221.220.221 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 
30125000-1   

Γ13 
DRUM - ΤΥΜΠΑΝΟ KONICA 

MINOLTA BIZ 226 
KONICA MINOLTA BIZ 226 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
2 

30125000-1   
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Γ14 DRUM UNIT RICHO AFICIO 1813  RICHO AFICIO MP-2501 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 30125000-1   

ΟΜΑΔΑ Δ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ/ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

Δ1 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 
MINOLTA DI152/183 

KONICA MINOLTA  DI 152/BIZ.250/350 BIZ 185 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 
30125000-1   

Δ2 DEVELOPER  DV-116 KONICA MINOLTA BIZ 185 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 30125000-1   

Δ3 
DEVELOPER MINOLTA BIZHUB 

350 
KONICA MINOLTA BIZ,250,226 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
2 

30125000-1   

Δ4 
FUSER ROLLER KONICA MINOLTA 

BIZ,223 
 KONICA MINOLTA BIZ,223,283 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
4 

30125000-1   

Δ5 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ) KONICA MINOLTA 

BIZ, 223 
KONICA MINOLTA BIZ, 223,283 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
3 

30125000-1   

Δ6 TABLE OPERETION KM-3050 KYOCERA  KM-3050 KM 5050 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 30125000-1   

Δ7 
KONICA MINOLTA Di2510 TOUCH 
PANEL 

KONICA MINOLTA BIZ 223,250 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 
30125000-1   

Δ8 
CL,BLADE ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ  

PANASONIC WORKIO DP-3510 
 PANASONIC WORKIO DP-3510/8045 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
3 

30125000-1   

Δ9 FUSER ROLLER KM-3050 KYOCERA  KM-3050 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 30125000-1   

Δ10 KYOCERA TK-6305 TASKALFA 5500/3500 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 30125000-1   

Δ11 UPPER FUSER  ROLLERS  5500i TASKALFA 550i ΤΕΜΑΧΙΟ 4 30125000-1   

Δ12 
MINOLTA BIZHUB 250 
DEVELOPER UNIT 

 KONICA MINOLTA BIZ,250.223 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 
30125000-1   

Δ13 KYOCERA TK 1130 KYOCERA ECOSYS M2530-FS1130 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 30125000-1   

Δ14 
DEVELOPER KONICA MINOLTA 
BIZ,223 

KONICA MINOLTA BIZ,223,283 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 
30125000-1   

Δ15 
DEVELOPER-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΣ DQ-
Z60J DP-1520/8020 

PANASONIC WORKIO DP-8020/8016 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 
30125000-1   

Δ16 
KΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 
PANASONIC DP 8016 1520 

PANASONIC  WORKIO DP-8020/8016/1520 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 
30125000-1   

Δ17 CHARGE ROLLER TASKALFA 5500i KYOCERA  TASKALFA 5500i ,3500I  ΤΕΜΑΧΙΟ 4 30125000-1   

Δ18 DEVELOPER PANASONIC DP2310  PANASONIC WORKIO DP2310/3010/3030 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 30125000-1   

Δ19 
ΚΥΛ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PANASONIC 

DP2310 
PANASONIC WORKIO DP2310/3510 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
3 

30125000-1   

Δ20 ROLLER PIC-UP 5550  KYOCERA 5500./3500 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 30125000-1   

Δ21 KIT KM-6030/8030 KYOCERA  KM-6030/8030 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 30125000-1   

Δ22 KIT KYOCERA TASKALFA 181 KYOCERA TASKALFA 181 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30125000-1   

Δ23 PAPER FEED ROLLER 5500   KYOCERA 5500./3500 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 30125000-1   

Δ24 MAINTENANCE KIT PM KM-3050 KYOCERA KM-3050 /5050 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30125000-1   

Δ25 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  DP-

3510 
PANASONIC WORKIO DP-3510 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
2 

30125000-1   

Δ26 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ DP-

1520 
PANASONIC WORKIO DP-1520/8020/8016 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
4 

30125000-1   

Δ27 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ DP2310 PANASONIC WORKIO DP-2310/2330/3030   2 30125000-1   

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

Λαμία, 12/12/2019 

 Λαμία, 12/12/2019 

Ο Συντάξας  Ο Αν. Διευθυντής  

  Διοικητικών Υπηρεσιών 

   

 

Συράκης Ιωάννης  Συργουνιώτης Βασίλειος 

Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ 
 

 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  & 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

Κωδικοί CPV:  

73.000,00 ΕΥΡΩ  

30192113-6, 30125110-5, 

30125000-1   

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 21/2019 

Κ.Α. 10.6654.0001 

 

ΧΡΗΣΗ: 

 

2020 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ – ΜΕΛΑΝΕΣ INKJET 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ/ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Α1 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T129140 BX305F 

SIZE L BLK. 

EPSON STYLUS: Stylus Office 
B42WD/BX305FW/305FW 

Plus/320FW/525WD/535WD/625FWD/630FW/925
FWD/935FWD/SX230/235W/420W/425W/430W/4

35W/440W/445W/620FW/WF-
3010DW/3520DWF/3530DTWF/3540DTWF/WF-
7515/7525 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 15,00 30,00 

Α2 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T129240 BX305F 

SIZE L CYAN 

EPSON STYLUS: Stylus Office 
B42WD/BX305FW/305FW 

Plus/320FW/525WD/535WD/625FWD/630FW/925
FWD/935FWD/SX230/235W/420W/425W/430W/4
35W/440W/445W/620FW/WF-

3010DW/3520DWF/3530DTWF/3540DTWF/WF-
7515/7525 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 15,00 30,00 

Α3 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T129340 BX305F 

SIZE L MAG. 

EPSON STYLUS: Stylus Office 
B42WD/BX305FW/305FW 
Plus/320FW/525WD/535WD/625FWD/630FW/925

FWD/935FWD/SX230/235W/420W/425W/430W/4
35W/440W/445W/620FW/WF-

3010DW/3520DWF/3530DTWF/3540DTWF/WF-
7515/7525 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 15,00 30,00 

Α4 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T129440 BX305F 
SIZE L YEL. 

EPSON STYLUS: Stylus Office 
B42WD/BX305FW/305FW 
Plus/320FW/525WD/535WD/625FWD/630FW/925

FWD/935FWD/SX230/235W/420W/425W/430W/4
35W/440W/445W/620FW / WF-
3010DW/3520DWF/3530DTWF/3540DTWF/WF-

7515/7525 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 15,00 30,00 

Α5 ΜΕΛΑΝΙ HP No 301XL BLK 
Deskjet1000/1050/1050se/2000/2050/2050se/30

00/3050/3050se/3050ve ΤΕΜΑΧΙΟ 
10 32,00 320,00 

Α6 ΜΕΛΑΝΙ HP No 301XL COLOR 
Deskjet1000/1050/1050se/2000/2050/2050se/30

00/3050/3050se/3050ve ΤΕΜΑΧΙΟ 
10 32,00 320,00 

Α7 ΜΕΛΑΝΙ HP No 339 BLK 

Deskjet5740/5745/5940/6520/6540/6540d/6620/

6840/9800/9800d/6940/6980 
Officejet 6310/6315/K7100/7210/7310/7410 
Photosmart2575/2610/2710/D5160/8050/8150/8

450/8450gp/8750/8750gp 
Photosmart Pro B8350 ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 51,00 255,00 
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Α8 ΜΕΛΑΝΙ HP No 344 

Deskjet460c/cb/wbt/wf/5740/5745/5940/6520/65

40/6540d/6620/6840/9800/9800d/6940/6980/D4
160 

Officejet 6205/6210/6215/K7100/7210/7310/7410 
PSC 1600/1610/2350/2355/2355p  
Photosmart325/335/375/385/422/428/475/2570/

2575/2610/2710/D5160/8050/8150/8450/8450gp
/8750/8750gp 

Photosmart Pro B8350 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 57,00 114,00 

Α9 ΜΕΛΑΝΙ HP No 364 XL 

Photosmart 
B8550/C5324/C5380/C6324/C6380/D5460/C5330 

Photosmart Premium C309n/g/Photosmart 
Premium Fax C3909a ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 22,00 22,00 

Α10 MEΛΑΝΙ HP No 650 BLK 
Deskjet Ink Advantage 2515/2545/3515 / 
2645/3545/4515 /1515/4645 ΤΕΜΑΧΙΟ 

7 11,00 77,00 

Α11 MEΛΑΝΙ HP No 650 COLOR 
Deskjet Ink Advantage 2515/2545/ 3515 / 
2645/3545/4515 /1515/4645 ΤΕΜΑΧΙΟ 

6 10,00 60,00 

Α12 ΜΕΛΑΝΙ HP  No 343 COLOR 

Deskjet460c/wbt/wf/5740/5745/5940/6520/6540/
6540d/6620/6840/9800/9800d/6940/6980/D4160 
Officejet 

H470/b/wbt/6205/6210/6215/6310/6315/K7100/
7210/7310/7410 PSC 

1507/1510/1510s/1600/1610/2350/2355/2355p 
Photosmart325/335/375/385/422/428/475/2570/
2575/2610/2710/C3170/C3180/C3175/C3190/C41

80/C4190/D5160/7850/8050/8150/8450/8450gp/
8750/8750gp 
Photosmart Pro B8350 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 40,00 40,00 

Α13 ΜΕΛΑΝΙ CANON 545 BLACK XL MG2450/2550 Pixma MG2455/TS3150MFP,MX495 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 19,00 950,00 

Α14 ΜΕΛΑΝΙ CANON 546 COLOR XL MG2450/2550 Pixma MG2455/TS3150MFP,MX495 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 19,00 950,00 

Α15 ΜΕΛΑΝΙ CANON 1500 BLACK XL MB2050/MB2350 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 23,00 115,00 

Α16 ΜΕΛΑΝΙ CANON 1500 YELLOW XL MB2050/MB2350 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 14,00 70,00 

Α17 ΜΕΛΑΝΙ CANON 1500 CYAN XL MB2050/MB2350 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 14,00 70,00 

Α18 
ΜΕΛΑΝΙ CANON 1500 MAGENTA 
XL 

MB2050/MB2350 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 14,00 70,00 

Α19 MEΛΑΝΙ EPSON Τ9071 BLACK 
WorkForce Pro WF-
6590DWF/6090DW/6590D2TWFC/6090D2TWC/65
90DTWFC/6090DTWC ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 67,00 335,00 

Α20 MEΛΑΝΙ EPSON T9072CYAN 
WorkForce Pro WF-
6590DWF/6090DW/6590D2TWFC/6090D2TWC/65

90DTWFC/6090DTWC ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 75,00 375,00 

Α21 MEΛΑΝΙ EPSON T9073 MAGENTA 

WorkForce Pro WF-

6590DWF/6090DW/6590D2TWFC/6090D2TWC/65
90DTWFC/6090DTWC ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 75,00 375,00 

Α22 MEΛΑΝΙ EPSON T9074 YELLOW 
WorkForce Pro WF-
6590DWF/6090DW/6590D2TWFC/6090D2TWC/65
90DTWFC/6090DTWC ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 75,00 375,00 

Α23 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T7551 BLACK  WorkForce Pro WF-8010/8090/8510/8590 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 56,00 280,00 

Α24 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T7552 CYAN  WorkForce Pro WF-8010/8090/8510/8590 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 53,00 265,00 

Α25 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T7553 MAGENTA  WorkForce Pro WF-8010/8090/8510/8590 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 53,00 265,00 

Α26 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T7554 YELLOW WorkForce Pro WF-8010/8090/8510/8590 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 53,00 265,00 

Α27 ΜΕΛΑΝΙ EPSON Τ6641 BLACK 
Ecotank 
L110/210/220/300/310/355/365/382/386/455/48
6/550/565/1300/3050/3060/3070 ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 6,00 18,00 

Α28 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T6642 CYAN 
Ecotank 
L110/210/220/300/310/355/365/382/386/455/48

6/550/565/1300/3050/3060/3070 ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 6,00 18,00 

Α29 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T6643 MAGENTA 

Ecotank 

L110/210/220/300/310/355/365/382/386/455/48
6/550/565/1300/3050/3060/3070 ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 6,00 18,00 

Α30 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T6644 YELLOW 
Ecotank 
L110/210/220/300/310/355/365/382/386/455/48
6/550/565/1300/3050/3060/3070 ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 6,00 18,00 

Α31 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T8651 XXL 
(M5690) 

WorkForce Pro WF-M5190DW/WF-5690DWF 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 82,00 82,00 

Α32 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T9451(WF-
C5799) 

WorkForce Pro WF-C5210DW/WF-C5290DW/WF-
C5710DWF/WF-C5790DWF ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 44,00 88,00 
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Α33 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T9452(WF-

C5799) 

WorkForce Pro WF-C5210DW/WF-C5290DW/WF-

C5710DWF/WF-C5790DWF ΤΕΜΑΧΙΟ 
2 49,00 98,00 

Α34 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T9453(WF-

C5799) 

WorkForce Pro WF-C5210DW/WF-C5290DW/WF-

C5710DWF/WF-C5790DWF ΤΕΜΑΧΙΟ 
2 49,00 98,00 

Α35 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T9454(WF-

C5799) 

WorkForce Pro WF-C5210DW/WF-C5290DW/WF-

C5710DWF/WF-C5790DWF ΤΕΜΑΧΙΟ 
2 49,00 98,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Α΄:  231  6.624,00 

  ΦΠΑ 24%:    1.589,76 

  ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΜΕ ΦΠΑ:    8.213,76 

ΟΜΑΔΑ Β΄ – TONER 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ/ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Β1 TONER HP 36A BLK LaserJet M1120mfp/P1505/M1522mfp ΤΕΜΑΧΙΟ 1 79,00 79,00 

Β2 TONER HP 53A BLACK LaserJet P2014/P2015/M2727mfp ΤΕΜΑΧΙΟ 3 97,00 291,00 

Β3 
TONER HP CRTR 

LJ1010/1020/12A 

LaserJet 
M1005mfp/1010/1012/1015/1018/1020/1022/M1
319mfp/3015/3020/3030/3050/3052/3055 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8 78,00 624,00 

Β4 
TONER KONICA MINOLTA 
217/223 TN-217 

Type TN 217 BIZHUB C223/283 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 36,00 432,00 

Β5 
TONER LEXMARK 
MS310/312/410/415/510/610 

MS 310/410/510/610/312/415 ΤΕΜΑΧΙΟ 110 66,00 7.260,00 

Β6 TONER LEXMARK MS317DN MS/MX 317/417/517/617 ΤΕΜΑΧΙΟ 123 71,00 8.733,00 

Β7 
TONER LEXMARK OPTRA 
E260/360/460 260A11E CRT 

E 260x/360x/460x/462x ΤΕΜΑΧΙΟ 29 122,00 3.538,00 

Β8 TONER LEXMARK X463/464/466 X463/X464/X466 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 122,00 1.830,00 

Β9 
TONER LEXMARK 
MX310/410/510/511/610/611 

MX310x/MX310dn/410x/510x/511x/611x ΤΕΜΑΧΙΟ 20 91,00 1.820,00 

Β10 
TONER OKI 
410/430/440/460/470/480 

B410/B430430D/430DN/440/440DN/MB460/470/
480 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8 73,00 584,00 

Β11 
TONER OKI B401/MB441,MB452, 
OKI MB451 

Β401/ΜΒ441/451 ΤΕΜΑΧΙΟ 125 59,00 7.375,00 

Β12 
TONER OKI 
C310/330/351/361//500/510/51

1/530/531 BLK 

C300/310/310DN/330/330DN/331/500/510/510D
N/511/C530/531, MC351/352/MC361/ 

MC362DN/MC561/562 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 60,00 180,00 

Β13 
TONER OKI 
C310/330/351/361//500/510/51

1/530/531 YELLOW 

C300/310/310DN/330/330DN/331/500/510/510D
N/511/C530/531, MC351/352/MC361/ 

MC362DN/MC561/562 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 81,00 243,00 

Β14 

TONER OKI 

C310/330/351/361//500/510/51
1/530/531 MAGENTA 

C300/310/310DN/330/330DN/331/500/510/510D

N/511/C530/531, MC351/352/MC361/ 
MC362DN/MC561/562 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 81,00 243,00 

Β15 
TONER OKI 
C310/330/351/361//500/510/51
1/530/531 CYAN 

C300/310/310DN/330/330DN/331/500/510/510D
N/511/C530/531, MC351/352/MC361/ 
MC362DN/MC561/562 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 81,00 243,00 

Β16 
TONER OKI LASER PRINTER 
MΒ412/432/472/492 

Β412/Β432/ΒΜΒ472/ΜΒ492 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 78,00 156,00 

Β17 
TONER SAMSUNG 

SCX4016/4216/560  CRTR 

SAMSUNG Laser Printer SCX 4016 
SAMSUNG Multi-Function Printer SCX 4216 F 

SAMSUNG Multi-Function Printer SCX 4216 D 
SAMSUNG Multi-Function Printer SF 755 P 
SAMSUNG Multi-Function Printer SF 750 

SAMSUNG Facsimile SF 560 
SAMSUNG Laser Printer SF 565 

SAMSUNG Facsimile SF 565 P 
SAMSUNG Multi-Function Printer SCX 4216 
SAMSUNG Multi-Function Printer SCX 4216 FN 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 90,97 90,97 

Β18 TONER SAMSUNG  MLT-D111S 
M2020/M2020W/M2022/M2022W/M2070/M207
0W/M2070F/M2070FW/M2026 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 49,00 245,00 

Β19 
TONER KONICA MINOLTA BIZ 
185/TN-116 

Bizhub 164 /165 / 185 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 71,00 213,00 

Β20 
TONER KONICA MINOLTA BIZ 
223/TN-217 

Type TN 217 BIZHUB C223/283 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 36,00 288,00 

Β21 
TONER KONICA MINOLTA BIZ 226 
/ΤΝ-118 

BizHub 215 / 226 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 56,00 168,00 

Β22 
TONER LEXMARK B232000 
(B2338) 

B2338/2442/2546/2650 MB2338/2442/2546/2650 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 84,00 840,00 

Β23 
DRUM LEXMARK OPTRA E260 
260X22G  

E260/E360/E460/X264/X363/X364/X462/X463/X4
64/X466 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 47,00 235,00 
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Β24 DRUM OKI 401/451 Β401/ΜΒ441/451 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 109,00 1.308,00 

Β25 
DRUM MS/MX 
310/410/510/610/312/415/511/
611 

MS310x/312x/410x/415x/510x/610x, 

MX310x/317dn/410x/417de/510x/511x/611x 
ΤΕΜΑΧΙΟ 12 42,00 504,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Β΄:  527  37.522,97 

  ΦΠΑ 24%:    9.005,51 

  ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΜΕ ΦΠΑ:    46.528,48 

ΟΜΑΔΑ Γ – ΤΥΜΠΑΝΑ (DRUMS) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ/ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Γ1 DRUM   O.P.C  workio dp1810 PANASONIC DP-1810.2010 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 45,00 180,00 

Γ2 DRUM UNIT  canon ir 2200 DRUM UNIT CANON IR 2200 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 210,00 420,00 

Γ3 
DRUM   O.P.C -ΤΥΜΠΑΝΟ 

panasonic fp 7718 
PANASONIC FP7718-7728 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
2 169,00 338,00 

Γ4 
DRUM   O.P.C- ΤΥΜΠΑΝΟ di 

152/183/211 
KONICA MINOLTA BIZ,185 DI 152/183 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
4 75,00 300,00 

Γ5 
DRUM -ΤΥΜΠΑΝΟ PANASONIC 
DP1520 

PANASONIC WORKIO  DP-8020/8016/1520 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 83,00 415,00 

Γ6 
DRUM   O.P.C-ΤΥΜΠΑΝΟ 
PANASONIC DP2310 

PANASONIC WORKIO DP-2310/3010/3030 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 88,00 264,00 

Γ7 
DRUM   BLACK PANASONIC DP-
C262 

PANASONIC DP-C265 /262 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 86,00 258,00 

Γ8 
DRUM   O.P.C-ΤΥΜΠΑΝΟ DP 
3510 

PANASONIC DP-3510/8045 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 238,00 476,00 

Γ9 
DRUM   COLOR PANASONIC DP-
C262 

PANASONIC DP-C262/265 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 190,00 380,00 

Γ10 
DRUM  -ΤΥΜΠΑΝΟ BLACK UTAX 
P 4035I 

UTAX P4035I 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 150,00 300,00 

Γ11 
DRUM   O.P.C- ΤΥΜΠΑΝΟ 
MINOLTA 283 363 223 

KONICA MINOLTA BIZ 223/283 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 75,00 150,00 

Γ12 
DRUM   O.P.C -ΤΥΜΠΑΝΟ 

KYOCERA  
KYOCERA TASKALFA 181/221.220.221 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
2 80,00 160,00 

Γ13 
DRUM - ΤΥΜΠΑΝΟ KONICA 

MINOLTA BIZ 226 
KONICA MINOLTA BIZ 226 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
2 75,00 150,00 

Γ14 DRUM UNIT RICHO AFICIO 1813  RICHO AFICIO MP-2501 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 190,00 380,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Γ΄:  37  4.171,00 

  ΦΠΑ 24%:    1001,04 

  ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΜΕ ΦΠΑ:    5.172,04 

ΟΜΑΔΑ Δ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ/ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Δ1 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 

MINOLTA DI152/183 
KONICA MINOLTA  DI 152/BIZ.250/350 BIZ 185 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
4 50,00 200,00 

Δ2 DEVELOPER  DV-116 KONICA MINOLTA BIZ 185 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 75,00 300,00 

Δ3 
DEVELOPER MINOLTA BIZHUB 
350 

KONICA MINOLTA BIZ,250,226 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 95,00 190,00 

Δ4 
FUSER ROLLER KONICA MINOLTA 
BIZ,223 

 KONICA MINOLTA BIZ,223,283 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 100,00 400,00 

Δ5 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ) KONICA MINOLTA 
BIZ, 223 

KONICA MINOLTA BIZ, 223,283 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 40,00 120,00 

Δ6 TABLE OPERETION KM-3050 KYOCERA  KM-3050 KM 5050 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 130,00 390,00 

Δ7 
KONICA MINOLTA Di2510 TOUCH 
PANEL 

KONICA MINOLTA BIZ 223,250 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 120,00 240,00 

Δ8 
CL,BLADE ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ  
PANASONIC WORKIO DP-3510 

 PANASONIC WORKIO DP-3510/8045 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 36,00 108,00 

Δ9 FUSER ROLLER KM-3050 KYOCERA  KM-3050 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 88,00 352,00 

Δ10 KYOCERA TK-6305 TASKALFA 5500/3500 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 150,00 600,00 

Δ11 UPPER FUSER  ROLLERS  5500i TASKALFA 550i ΤΕΜΑΧΙΟ 4 104,00 416,00 
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Δ12 
MINOLTA BIZHUB 250 

DEVELOPER UNIT 
 KONICA MINOLTA BIZ,250.223 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
2 220,00 440,00 

Δ13 KYOCERA TK 1130 KYOCERA ECOSYS M2530-FS1130 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 84,00 336,00 

Δ14 
DEVELOPER KONICA MINOLTA 

BIZ,223 
KONICA MINOLTA BIZ,223,283 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
3 95,00 285,00 

Δ15 
DEVELOPER-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΣ DQ-

Z60J DP-1520/8020 
PANASONIC WORKIO DP-8020/8016 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
4 81,00 324,00 

Δ16 
KΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 

PANASONIC DP 8016 1520 
PANASONIC  WORKIO DP-8020/8016/1520 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
4 53,00 212,00 

Δ17 CHARGE ROLLER TASKALFA 5500i KYOCERA  TASKALFA 5500i ,3500I  ΤΕΜΑΧΙΟ 4 150,00 600,00 

Δ18 DEVELOPER PANASONIC DP2310  PANASONIC WORKIO DP2310/3010/3030 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 95,00 190,00 

Δ19 
ΚΥΛ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PANASONIC 
DP2310 

PANASONIC WORKIO DP2310/3510 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 110,00 330,00 

Δ20 ROLLER PIC-UP 5550  KYOCERA 5500./3500 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 32,00 640,00 

Δ21 KIT KM-6030/8030 KYOCERA  KM-6030/8030 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 600,00 1.800,00 

Δ22 KIT KYOCERA TASKALFA 181 KYOCERA TASKALFA 181 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 290,00 290,00 

Δ23 PAPER FEED ROLLER 5500   KYOCERA 5500./3500 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 32,00 640,00 

Δ24 MAINTENANCE KIT PM KM-3050 KYOCERA KM-3050 /5050 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 590,00 590,00 

Δ25 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  DP-
3510 

PANASONIC WORKIO DP-3510 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 80,00 160,00 

Δ26 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ DP-
1520 

PANASONIC WORKIO DP-1520/8020/8016 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 80,00 320,00 

Δ27 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ DP2310 PANASONIC WORKIO DP-2310/2330/3030   2 40,00 80,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Δ΄:  116  10.553,00 

  ΦΠΑ 24%:    2.532,72 

  ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ΜΕ ΦΠΑ:    13.085,72 

 

 

    ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Σύνολο (€) 

  ΣΥΝΟΛΟ Α, Β, Γ, Δ :  911  58.870,97 

  ΦΠΑ 24%:    14.129,03 

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ :    73.000,00 

 

 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Λαμία, 12/12/2019  Λαμία, 12/12/2019 

Ο Συντάξας  Ο Αν. Διευθυντής  

  Διοικητικών Υπηρεσιών 

   
 

Συράκης Ιωάννης  Συργουνιώτης Βασίλειος 

Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

  



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ  Σελ. 11 

 

 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  & 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

 

73.000,00 ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 21/2019 

Κ.Α.: 10.6654.0001 

 

ΧΡΗΣΗ: 2020 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων ειδών (μελάνες, toner, μελανοταινίες) 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών fax και φωτοτυπικών καθώς και ανταλλακτικών 

φωτοτυπικών που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Η προμήθεια των ειδών 

αφορά το έτος 2020. 

Η προμήθεια των ειδών αφορά στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31.12.2020.  

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 73.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά ομάδα 

Ομάδα CPV Περιγραφή 
Δαπάνη 

 (χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 24% Δαπάνη 

(με ΦΠΑ) 

Ομάδα Α 30192113-6   Φυσίγγες μελάνης 6.624,00 € 1.589,76 € 8.213,76 € 

Ομάδα Β 

30125110-5 

Τόνερ για εκτυπωτές 

λέιζερ/συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας 

37.522,97 € 

9.005,51 € 

46.528,48 € 

Ομάδα Γ 30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα 

φωτοαντιγραφικών συσκευών 

4.171,00 € 

1.001,04 € 5.172,04 € 

Ομάδα Δ 30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα 

φωτοαντιγραφικών συσκευών 

10.553,00€ 

2.532,72 € 13.085,72 € 

Σύνολο: 58.870,97 € 14.129,03 € 73.000,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 147/Α), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

2. Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 
3. Του Νόμου 3852/ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

καθώς και στις υπόλοιπες διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία είναι: 

Α) Η Διακήρυξη 
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Β) Τεχνική έκθεση 

Γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Ε) Οικονομική προσφορά του αναδόχου 

 

ΑΡΘΡΟ 4 Κριτήριο Κατακύρωσης  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν οικονοµική προσφορά για µία ή περισσότερες 

«οµάδες», για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «οµάδας». Απόρριψη ενός ή 
περισσοτέρων ειδών µίας «οµάδας» επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης 

της «οµάδας».  

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής του κάθε υποψηφίου αναδόχου, για το σύνολο του προϋπολογισµού της 

κάθε «οµάδας», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  Η προσφερόµενη τιµή στα επιµέρους 

είδη δεν γίνεται να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή, όπως δεν µπορεί και η προσφερόµενη τιµή για 

το σύνολο κάθε «οµάδας» να υπερβαίνει την συνολική ενδεικτική τιµή της αντίστοιχης οµάδας, η 

οποία προκύπτει από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης. Οι προσφερόµενες τιµές θα είναι 

σταθερές και αµετάβλητες καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν επιτρέπεται αυξηθούν για 

οποιονδήποτε λόγο και αιτία.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  καθορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά 

τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 Σύμβαση – Διάρκεια Σύμβασης 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, 
προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 5 της παρούσης, εγγύηση για 

την καλή εκτέλεση αυτής. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2020. 

ΑΡΘΡΟ 7 Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου 
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε  στο όνομά 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 8 Πληρωμή – φόροι – τέλη – κρατήσεις 
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία εντός του έτους 20XX. Ο 

ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 9 Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης των ειδών 
Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί παραδόσεις σύμφωνα με την παραγγελία του Δήμου, μετά την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης και εντός μίας (1) ημέρας από την έγγραφη ειδοποίηση του 

Τμήματος Προμηθειών στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος (στα γραφεία ή στην αποθήκη κάθε 

Υπηρεσίας) και σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που 

θα περιληφθούν στην σύμβαση. Τα έξοδα μεταφοράς στο σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία για 

την προσκόμιση των ειδών, βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι εντολές των παραγγελιών θα αποστέλλονται 

με Fax ή eMail, στον προμηθευτή. 

Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31/12/2020 για το σύνολο των υπό προμήθεια 

και ειδών. 
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ΑΡΘΡΟ 10 Διαδικασία επίλυσης  διαφορών   
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε ερμηνεία ή 

διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εφαρμογή 

ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Λαμίας.  Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους.  

Κάθε ασάφεια των παρόντων όρων ερμηνεύεται υπέρ του Δήμου, εφόσον δεν έχουν ζητηθεί προ 

του διαγωνισμού έγγραφες εξηγήσεις. 
 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Λαμία, 12/12/2019  Λαμία, 12/12/2019 

Ο Συντάξας  Ο Αν. Διευθυντής  

  Διοικητικών Υπηρεσιών 

   

 

Συράκης Ιωάννης  Συργουνιώτης Βασίλειος 

Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

 

 

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  & 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

 

73.000,00 ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 21/2019 

Κ.Α.: 10.6654.0001 

 

ΧΡΗΣΗ: 2020 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων……………………………………………………………………………… 
…………………………………….…………….…………………………………………………………………………………………… µε 

έδρα τ………………………..…… οδός …………………………………………..………………… αριθµ.……....….. 

Τ.Κ.:……………………Τηλ.:………………………………………………. Fax: ………………………………………………….… 

Αφού έλαβα γνώση του διαγωνισμού για την προμήθεια που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και 

των λοιπών εγγράφων διαδικασίας της εν λόγω σύμβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της 

προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και 

χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές 

μονάδας: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ – ΜΕΛΑΝΕΣ INKJET 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ/ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Α1 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T129140 BX305F 
SIZE L BLK. 

EPSON STYLUS: Stylus Office 

B42WD/BX305FW/305FW 
Plus/320FW/525WD/535WD/625FWD/630FW/925
FWD/935FWD/SX230/235W/420W/425W/430W/4

35W/440W/445W/620FW/WF-
3010DW/3520DWF/3530DTWF/3540DTWF/WF-
7515/7525 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   

Α2 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T129240 BX305F 

SIZE L CYAN 

EPSON STYLUS: Stylus Office 
B42WD/BX305FW/305FW 

Plus/320FW/525WD/535WD/625FWD/630FW/925
FWD/935FWD/SX230/235W/420W/425W/430W/4

35W/440W/445W/620FW/WF-
3010DW/3520DWF/3530DTWF/3540DTWF/WF-
7515/7525 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   

Α3 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T129340 BX305F 

SIZE L MAG. 

EPSON STYLUS: Stylus Office 
B42WD/BX305FW/305FW 

Plus/320FW/525WD/535WD/625FWD/630FW/925
FWD/935FWD/SX230/235W/420W/425W/430W/4
35W/440W/445W/620FW/WF-

3010DW/3520DWF/3530DTWF/3540DTWF/WF-
7515/7525 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   

Α4 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T129440 BX305F 

SIZE L YEL. 

EPSON STYLUS: Stylus Office 
B42WD/BX305FW/305FW 
Plus/320FW/525WD/535WD/625FWD/630FW/925

FWD/935FWD/SX230/235W/420W/425W/430W/4
35W/440W/445W/620FW / WF-

3010DW/3520DWF/3530DTWF/3540DTWF/WF-
7515/7525 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   
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Α5 ΜΕΛΑΝΙ HP No 301XL BLK 
Deskjet1000/1050/1050se/2000/2050/2050se/30

00/3050/3050se/3050ve ΤΕΜΑΧΙΟ 
10   

Α6 ΜΕΛΑΝΙ HP No 301XL COLOR 
Deskjet1000/1050/1050se/2000/2050/2050se/30

00/3050/3050se/3050ve ΤΕΜΑΧΙΟ 
10   

Α7 ΜΕΛΑΝΙ HP No 339 BLK 

Deskjet5740/5745/5940/6520/6540/6540d/6620/

6840/9800/9800d/6940/6980 
Officejet 6310/6315/K7100/7210/7310/7410 
Photosmart2575/2610/2710/D5160/8050/8150/8

450/8450gp/8750/8750gp 
Photosmart Pro B8350 ΤΕΜΑΧΙΟ 

5   

Α8 ΜΕΛΑΝΙ HP No 344 

Deskjet460c/cb/wbt/wf/5740/5745/5940/6520/65
40/6540d/6620/6840/9800/9800d/6940/6980/D4

160 
Officejet 6205/6210/6215/K7100/7210/7310/7410 
PSC 1600/1610/2350/2355/2355p  

Photosmart325/335/375/385/422/428/475/2570/
2575/2610/2710/D5160/8050/8150/8450/8450gp
/8750/8750gp 

Photosmart Pro B8350 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   

Α9 ΜΕΛΑΝΙ HP No 364 XL 

Photosmart 

B8550/C5324/C5380/C6324/C6380/D5460/C5330 
Photosmart Premium C309n/g/Photosmart 

Premium Fax C3909a ΤΕΜΑΧΙΟ 

1   

Α10 MEΛΑΝΙ HP No 650 BLK 
Deskjet Ink Advantage 2515/2545/3515 / 
2645/3545/4515 /1515/4645 ΤΕΜΑΧΙΟ 

7   

Α11 MEΛΑΝΙ HP No 650 COLOR 
Deskjet Ink Advantage 2515/2545/ 3515 / 
2645/3545/4515 /1515/4645 ΤΕΜΑΧΙΟ 

6   

Α12 ΜΕΛΑΝΙ HP  No 343 COLOR 

Deskjet460c/wbt/wf/5740/5745/5940/6520/6540/
6540d/6620/6840/9800/9800d/6940/6980/D4160 

Officejet 
H470/b/wbt/6205/6210/6215/6310/6315/K7100/
7210/7310/7410 PSC 

1507/1510/1510s/1600/1610/2350/2355/2355p 
Photosmart325/335/375/385/422/428/475/2570/

2575/2610/2710/C3170/C3180/C3175/C3190/C41
80/C4190/D5160/7850/8050/8150/8450/8450gp/
8750/8750gp 

Photosmart Pro B8350 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1   

Α13 ΜΕΛΑΝΙ CANON 545 BLACK XL MG2450/2550 Pixma MG2455/TS3150MFP,MX495 ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

Α14 ΜΕΛΑΝΙ CANON 546 COLOR XL MG2450/2550 Pixma MG2455/TS3150MFP,MX495 ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

Α15 ΜΕΛΑΝΙ CANON 1500 BLACK XL MB2050/MB2350 ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

Α16 ΜΕΛΑΝΙ CANON 1500 YELLOW XL MB2050/MB2350 ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

Α17 ΜΕΛΑΝΙ CANON 1500 CYAN XL MB2050/MB2350 ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

Α18 
ΜΕΛΑΝΙ CANON 1500 MAGENTA 
XL 

MB2050/MB2350 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

5   

Α19 MEΛΑΝΙ EPSON Τ9071 BLACK 
WorkForce Pro WF-
6590DWF/6090DW/6590D2TWFC/6090D2TWC/65

90DTWFC/6090DTWC ΤΕΜΑΧΙΟ 

5   

Α20 MEΛΑΝΙ EPSON T9072CYAN 

WorkForce Pro WF-

6590DWF/6090DW/6590D2TWFC/6090D2TWC/65
90DTWFC/6090DTWC ΤΕΜΑΧΙΟ 

5   

Α21 MEΛΑΝΙ EPSON T9073 MAGENTA 
WorkForce Pro WF-
6590DWF/6090DW/6590D2TWFC/6090D2TWC/65
90DTWFC/6090DTWC ΤΕΜΑΧΙΟ 

5   

Α22 MEΛΑΝΙ EPSON T9074 YELLOW 
WorkForce Pro WF-
6590DWF/6090DW/6590D2TWFC/6090D2TWC/65

90DTWFC/6090DTWC ΤΕΜΑΧΙΟ 

5   

Α23 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T7551 BLACK  WorkForce Pro WF-8010/8090/8510/8590 ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

Α24 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T7552 CYAN  WorkForce Pro WF-8010/8090/8510/8590 ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

Α25 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T7553 MAGENTA  WorkForce Pro WF-8010/8090/8510/8590 ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

Α26 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T7554 YELLOW WorkForce Pro WF-8010/8090/8510/8590 ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

Α27 ΜΕΛΑΝΙ EPSON Τ6641 BLACK 
Ecotank 
L110/210/220/300/310/355/365/382/386/455/48

6/550/565/1300/3050/3060/3070 ΤΕΜΑΧΙΟ 

3   

Α28 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T6642 CYAN 

Ecotank 

L110/210/220/300/310/355/365/382/386/455/48
6/550/565/1300/3050/3060/3070 ΤΕΜΑΧΙΟ 

3   
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Α29 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T6643 MAGENTA 

Ecotank 

L110/210/220/300/310/355/365/382/386/455/48
6/550/565/1300/3050/3060/3070 ΤΕΜΑΧΙΟ 

3   

Α30 ΜΕΛΑΝΙ EPSON T6644 YELLOW 
Ecotank 
L110/210/220/300/310/355/365/382/386/455/48

6/550/565/1300/3050/3060/3070 ΤΕΜΑΧΙΟ 

3   

Α31 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T8651 XXL 
(M5690) 

WorkForce Pro WF-M5190DW/WF-5690DWF 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

1   

Α32 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T9451(WF-
C5799) 

WorkForce Pro WF-C5210DW/WF-C5290DW/WF-
C5710DWF/WF-C5790DWF ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   

Α33 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T9452(WF-
C5799) 

WorkForce Pro WF-C5210DW/WF-C5290DW/WF-
C5710DWF/WF-C5790DWF ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   

Α34 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T9453(WF-
C5799) 

WorkForce Pro WF-C5210DW/WF-C5290DW/WF-
C5710DWF/WF-C5790DWF ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   

Α35 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T9454(WF-
C5799) 

WorkForce Pro WF-C5210DW/WF-C5290DW/WF-
C5710DWF/WF-C5790DWF ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   

  ΣΥΝΟΛΟ Α΄:  231   

  ΦΠΑ 24%:     

  ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΜΕ ΦΠΑ:     

ΟΜΑΔΑ Β΄ – TONER 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ/ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Β1 TONER HP 36A BLK LaserJet M1120mfp/P1505/M1522mfp ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

Β2 TONER HP 53A BLACK LaserJet P2014/P2015/M2727mfp ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

Β3 
TONER HP CRTR 
LJ1010/1020/12A 

LaserJet 
M1005mfp/1010/1012/1015/1018/1020/1022/M1

319mfp/3015/3020/3030/3050/3052/3055 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8   

Β4 
TONER KONICA MINOLTA 

217/223 TN-217 
Type TN 217 BIZHUB C223/283 ΤΕΜΑΧΙΟ 12   

Β5 
TONER LEXMARK 

MS310/312/410/415/510/610 
MS 310/410/510/610/312/415 ΤΕΜΑΧΙΟ 110   

Β6 TONER LEXMARK MS317DN MS/MX 317/417/517/617 ΤΕΜΑΧΙΟ 123   

Β7 
TONER LEXMARK OPTRA 

E260/360/460 260A11E CRT 
E 260x/360x/460x/462x ΤΕΜΑΧΙΟ 29   

Β8 TONER LEXMARK X463/464/466 X463/X464/X466 ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

Β9 
TONER LEXMARK 

MX310/410/510/511/610/611 
MX310x/MX310dn/410x/510x/511x/611x ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

Β10 
TONER OKI 

410/430/440/460/470/480 

B410/B430430D/430DN/440/440DN/MB460/470/

480 
ΤΕΜΑΧΙΟ 8   

Β11 
TONER OKI B401/MB441,MB452, 

OKI MB451 
Β401/ΜΒ441/451 ΤΕΜΑΧΙΟ 125   

Β12 

TONER OKI 

C310/330/351/361//500/510/51
1/530/531 BLK 

C300/310/310DN/330/330DN/331/500/510/510D

N/511/C530/531, MC351/352/MC361/ 
MC362DN/MC561/562 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

Β13 
TONER OKI 
C310/330/351/361//500/510/51
1/530/531 YELLOW 

C300/310/310DN/330/330DN/331/500/510/510D
N/511/C530/531, MC351/352/MC361/ 
MC362DN/MC561/562 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

Β14 
TONER OKI 
C310/330/351/361//500/510/51

1/530/531 MAGENTA 

C300/310/310DN/330/330DN/331/500/510/510D
N/511/C530/531, MC351/352/MC361/ 

MC362DN/MC561/562 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

Β15 

TONER OKI 

C310/330/351/361//500/510/51
1/530/531 CYAN 

C300/310/310DN/330/330DN/331/500/510/510D

N/511/C530/531, MC351/352/MC361/ 
MC362DN/MC561/562 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

Β16 
TONER OKI LASER PRINTER 

MΒ412/432/472/492 
Β412/Β432/ΒΜΒ472/ΜΒ492 ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

Β17 
TONER SAMSUNG 
SCX4016/4216/560  CRTR 

SAMSUNG Laser Printer SCX 4016 

SAMSUNG Multi-Function Printer SCX 4216 F 
SAMSUNG Multi-Function Printer SCX 4216 D 

SAMSUNG Multi-Function Printer SF 755 P 
SAMSUNG Multi-Function Printer SF 750 
SAMSUNG Facsimile SF 560 

SAMSUNG Laser Printer SF 565 
SAMSUNG Facsimile SF 565 P 
SAMSUNG Multi-Function Printer SCX 4216 

SAMSUNG Multi-Function Printer SCX 4216 FN 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

Β18 TONER SAMSUNG  MLT-D111S 
M2020/M2020W/M2022/M2022W/M2070/M207

0W/M2070F/M2070FW/M2026 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5   
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Β19 
TONER KONICA MINOLTA BIZ 

185/TN-116 
Bizhub 164 /165 / 185 ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

Β20 
TONER KONICA MINOLTA BIZ 

223/TN-217 
Type TN 217 BIZHUB C223/283 ΤΕΜΑΧΙΟ 8   

Β21 
TONER KONICA MINOLTA BIZ 226 

/ΤΝ-118 
BizHub 215 / 226 ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

Β22 
TONER LEXMARK B232000 

(B2338) 
B2338/2442/2546/2650 MB2338/2442/2546/2650 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

Β23 
DRUM LEXMARK OPTRA E260 

260X22G  

E260/E360/E460/X264/X363/X364/X462/X463/X4

64/X466 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

Β24 DRUM OKI 401/451 Β401/ΜΒ441/451 ΤΕΜΑΧΙΟ 12   

Β25 

DRUM MS/MX 

310/410/510/610/312/415/511/
611 

MS310x/312x/410x/415x/510x/610x, 
MX310x/317dn/410x/417de/510x/511x/611x 

ΤΕΜΑΧΙΟ 12   

  ΣΥΝΟΛΟ Β΄:  527   

  ΦΠΑ 24%:     

  ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΜΕ ΦΠΑ:     

ΟΜΑΔΑ Γ – ΤΥΜΠΑΝΑ (DRUMS) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ/ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Γ1 DRUM   O.P.C  workio dp1810 PANASONIC DP-1810.2010 ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

Γ2 DRUM UNIT  canon ir 2200 DRUM UNIT CANON IR 2200 ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

Γ3 
DRUM   O.P.C -ΤΥΜΠΑΝΟ 
panasonic fp 7718 

PANASONIC FP7718-7728 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   

Γ4 
DRUM   O.P.C- ΤΥΜΠΑΝΟ di 
152/183/211 

KONICA MINOLTA BIZ,185 DI 152/183 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

4   

Γ5 
DRUM -ΤΥΜΠΑΝΟ PANASONIC 

DP1520 
PANASONIC WORKIO  DP-8020/8016/1520 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
5   

Γ6 
DRUM   O.P.C-ΤΥΜΠΑΝΟ 

PANASONIC DP2310 
PANASONIC WORKIO DP-2310/3010/3030 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
3   

Γ7 
DRUM   BLACK PANASONIC DP-

C262 
PANASONIC DP-C265 /262 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
3   

Γ8 
DRUM   O.P.C-ΤΥΜΠΑΝΟ DP 

3510 
PANASONIC DP-3510/8045 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
2   

Γ9 
DRUM   COLOR PANASONIC DP-
C262 

PANASONIC DP-C262/265 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   

Γ10 
DRUM  -ΤΥΜΠΑΝΟ BLACK UTAX 
P 4035I 

UTAX P4035I 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   

Γ11 
DRUM   O.P.C- ΤΥΜΠΑΝΟ 
MINOLTA 283 363 223 

KONICA MINOLTA BIZ 223/283 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   

Γ12 
DRUM   O.P.C -ΤΥΜΠΑΝΟ 
KYOCERA  

KYOCERA TASKALFA 181/221.220.221 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   

Γ13 
DRUM - ΤΥΜΠΑΝΟ KONICA 
MINOLTA BIZ 226 

KONICA MINOLTA BIZ 226 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   

Γ14 DRUM UNIT RICHO AFICIO 1813  RICHO AFICIO MP-2501 ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

  ΣΥΝΟΛΟ Γ΄:  37   

  ΦΠΑ 24%:     

  ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΜΕ ΦΠΑ:     

ΟΜΑΔΑ Δ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ/ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Δ1 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 
MINOLTA DI152/183 

KONICA MINOLTA  DI 152/BIZ.250/350 BIZ 185 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

4   

Δ2 DEVELOPER  DV-116 KONICA MINOLTA BIZ 185 ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

Δ3 
DEVELOPER MINOLTA BIZHUB 
350 

KONICA MINOLTA BIZ,250,226 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   

Δ4 
FUSER ROLLER KONICA MINOLTA 
BIZ,223 

 KONICA MINOLTA BIZ,223,283 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

4   

Δ5 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ) KONICA MINOLTA 
BIZ, 223 

KONICA MINOLTA BIZ, 223,283 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

3   

Δ6 TABLE OPERETION KM-3050 KYOCERA  KM-3050 KM 5050 ΤΕΜΑΧΙΟ 3   



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ  Σελ. 18 

 

Δ7 
KONICA MINOLTA Di2510 TOUCH 

PANEL 
KONICA MINOLTA BIZ 223,250 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
2   

Δ8 
CL,BLADE ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ  
PANASONIC WORKIO DP-3510 

 PANASONIC WORKIO DP-3510/8045 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

3   

Δ9 FUSER ROLLER KM-3050 KYOCERA  KM-3050 ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

Δ10 KYOCERA TK-6305 TASKALFA 5500/3500 ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

Δ11 UPPER FUSER  ROLLERS  5500i TASKALFA 550i ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

Δ12 
MINOLTA BIZHUB 250 

DEVELOPER UNIT 
 KONICA MINOLTA BIZ,250.223 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
2   

Δ13 KYOCERA TK 1130 KYOCERA ECOSYS M2530-FS1130 ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

Δ14 
DEVELOPER KONICA MINOLTA 
BIZ,223 

KONICA MINOLTA BIZ,223,283 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

3   

Δ15 
DEVELOPER-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΣ DQ-

Z60J DP-1520/8020 
PANASONIC WORKIO DP-8020/8016 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
4   

Δ16 
KΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 

PANASONIC DP 8016 1520 
PANASONIC  WORKIO DP-8020/8016/1520 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
4   

Δ17 CHARGE ROLLER TASKALFA 5500i KYOCERA  TASKALFA 5500i ,3500I  ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

Δ18 DEVELOPER PANASONIC DP2310  PANASONIC WORKIO DP2310/3010/3030 ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

Δ19 
ΚΥΛ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PANASONIC 
DP2310 

PANASONIC WORKIO DP2310/3510 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

3   

Δ20 ROLLER PIC-UP 5550  KYOCERA 5500./3500 ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

Δ21 KIT KM-6030/8030 KYOCERA  KM-6030/8030 ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

Δ22 KIT KYOCERA TASKALFA 181 KYOCERA TASKALFA 181 ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

Δ23 PAPER FEED ROLLER 5500   KYOCERA 5500./3500 ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

Δ24 MAINTENANCE KIT PM KM-3050 KYOCERA KM-3050 /5050 ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

Δ25 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  DP-
3510 

PANASONIC WORKIO DP-3510 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2   

Δ26 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ DP-
1520 

PANASONIC WORKIO DP-1520/8020/8016 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

4   

Δ27 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ DP2310 PANASONIC WORKIO DP-2310/2330/3030   2   

  ΣΥΝΟΛΟ Δ΄:  116   

  ΦΠΑ 24%:     

  ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ΜΕ ΦΠΑ:     

 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ………………….:  

  ΦΠΑ 24%:  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ………………………………………………………………………………………………………….  ΕΥΡΩ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………….  ΕΥΡΩ 

 

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι …………………………. 
………………………………. 

(τόπος και ημερομηνία) 

 
Ο Προσφέρων  

(Σφραγίδα – υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

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 φορέα1  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: Δήμος Λαμιέων 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6166] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού/Λαμία/35131 

- Αρμόδιος για πληροφορίες:  Χαΐλης Κων/νος 

- Τηλέφωνο: 2231351045 

- Ηλ. ταχυδρομείο: grprom@lamia-city.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.lamia.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  - 30192113-6, 30125110-5, 30125000-1] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […………………………………………………….……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

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 πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο4: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι 
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που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 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 άλλους5; 

[ ] 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 οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 



 

4 

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 ΦΟΡΕΩΝ6  

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).  



 

7 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8· 

2. δωροδοκία9,10· 

3. απάτη11· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας13· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου15 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): 

[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 

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): 

[……][……][……][……]18 
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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»)19; 

[ ] Ναι [ ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν20: [……] 
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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 

ασφάλισης21, 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 ;22 

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): 23 

[……][……][……] 
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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 δικαίου24; 

[] 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  

καταστάσεις25 : 

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 συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές  τις 

περιστάσεις26  

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 παράπτωμα27; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 



 

11 

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 συμφερόντων28, 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 

σύμβασης29; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια30 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 , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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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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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

- - 

- - 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής 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 

εγκατάστασής31 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 

- - 

- - 
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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: 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας32 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 

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

σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

- - 

- - 
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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 αναφέρονται33, 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 δωρεάν34. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου 

στ................................................................................................. [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 

στ……………………………………………………………………………………………………. [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 

για τους σκοπούς τ………………………………………………………………………………………………………………………. 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

6  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

7 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

9 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

12 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
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4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

21 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

22 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

24 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

25  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7). 

26 Άρθρο 73 παρ. 5. 

27 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

28 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

29 Πρβλ άρθρο 48. 

30  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

31 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

32 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

33 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

34 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού – Έλεγχος 

δικαιολογητικών – Κατακύρωση αποτελέσματος για την:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ» 

 

Την 10/12/2019 διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για 

την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 69.190,19€ (με 

ΦΠΑ 6%, 13%, 24%), με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ. 

49380/27-11-2019 Διακήρυξη και την αριθμ. 16/2019 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Με την αριθ. 391/2019 Απόφαση Οικον. Επιτροπής,  αποφασίστηκε η έγκριση του από 

10/12/2019 1ου Πρακτικού, Αποσφράγισης και αξιολόγησης (Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνικές Προσφορές - Οικονομικές προσφορές) της Επιτροπής, καθώς και  η ανάδειξη του  

προσωρινού αναδόχου ως ακολουθεί: 

Η ανάδειξη του φορέα «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με διεύθυνση Βιζυηνού 

11- Γέρακας Αττικής, Τ.Κ. 15344 και ΑΦΜ 999983701 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ως προσωρινού 

αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ» όπως αυτή περιλαμβάνεται στην αρ. πρωτ. 49380/27-11-

2019 Διακήρυξη του Δήμου, για συνολικό ποσόν των 51.659,98€ με ΦΠΑ 6%, 13%, 24%,  

γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

αποκλειστικά βάσει τιμής και για τις δύο ομάδες Α’ και Β’ (προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή). 

Η απόφαση της Οικον. Επιτροπής κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο και αφού δεν υπήρξε 

καμία ένσταση (κατά της  παραπάνω απόφασης), απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο η 

αρ.πρωτ. 54044/27-12-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

αφού κατέθεσε τον αντίστοιχο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου (αρ. πρωτ 396/7-1-

2020). 

Η Επιτροπή στην συνεδρίασή της στις 23/1/2020 προχώρησε στον έλεγχο ως προς την 

ακρίβεια των στοιχείων και τη μονογραφή των δικαιολογητικών που είχαν προσκομιστεί 

στην Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

 

Στην συνέχεια διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 



Σελίδα 2 από 2 
 

•   Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του φορέα «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και τα κατατιθέμενα 

έγγραφα, ως αυτή ορίζει. 

Για τα ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφηκε το 2ο Πρακτικό Διενέργειας του Διαγωνισμού 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : 

Τίθεται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής το από 23-01-2020 2ο Πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών για  το έτος  2019, που αφορά στην  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ» και σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του αρθ. 3 του Ν.4623/2019, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : 

Α. Η έγκριση του από 23/01/2020 2ου Πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για 

την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ». 

Β. Η κατακύρωση στον φορέα «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με διεύθυνση 

Βιζυηνού 11- Γέρακας Αττικής, Τ.Κ. 15344 και ΑΦΜ 999983701 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, 

αναφορικά με τον διαγωνισμό για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ» και για τις δύο ομάδες 

Α’ και Β’, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ. 49380/27-11-2019 Διακήρυξη του 

Δήμου, για συνολικό ποσόν των 51.659,98€ με ΦΠΑ 6%, 13%, 24%, γιατί κατέθεσε όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 127 παρ.4 του 

Ν.4412/2016 και την παράγραφο 3.4  της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση 

ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 και η άσκησή της κωλύουν 

τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο 

της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

-2ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού    

      

Λαμία, ……/……/2020 Λαμία,  …..  /……/2020 Λαμία,  …… /……../2020 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

  

 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 Λαμία, …./…../………..  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  


