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ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη :  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

2. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).   

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της  παρ 9 εδ.β  του άρθρου 209. 

5. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.   

6. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής 

Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.   

9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 

4046/2012, του  ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-

07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»(ΦΕΚ 145/Α/15-8-2016) από 

1/1/2017. 

13. Τις διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017, και συγκεκριμένα 

των κωδικών οι οποίες έχουν ψηφισθεί και έχουν  νομίμως αναληφθεί:  

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 

2017 

CPV ΠΡΟΥΠΟΛ
/ΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΕΛΕΤΗ 

10.6614.0001 

Προμήθεια 

αναλώσιμων 
μηχανογραφικού 

εξοπλισμού 16.129,03 

30125110-5 ΤΟΝΕΡ 
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
ΛΕΙΖΕΡ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ 16.129,03 

10.6699.0001 
Λοιπές 
προμήθειες 
αναλωσίμων 

8.064,52 

30190000-7 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 8.064,52 

10.7134.0001 
Προμήθεια 
εφαρμογών 
λογισμικού 

15.000,00 

48000000-8 
ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 15.967,74 

10.6672.0001 

Προμήθεια 

ανταλλακτικών 
μηχανογραφικού 
εξοπλισμού 10.000,00 

30200000-1 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 11.290,32 

10.7134.0002 

Προμήθεια 

μηχανογραφικού 
εξοπλισμού 

8.064,52 

30230000-
0  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ 

42991200-1 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 8.064,52 

ΣΥΝΟΛΟ 59.516,13 

ΦΠΑ 24% 14.283,87 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 73.800,00 

 

14. Την αριθ. 3/2017 μελέτη  της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας. 

15. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς 

Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος 

Προμηθειών. 

16. Το αρίθ. 2588/28-3-2017 τεκμηριωμένο άιτημα του Δήμου 

17. Το Πρωτογενές Αίτηµα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ  17REQ005941549 

18. Τη µε αριθµό 20/29-3-2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α 7ΛΓΜΩΨΚ-3ΥΝ, µε την 

οποία εγκρίθηκαν:  

α) η διάθεση πίστωσης της προυπολογιζόµενης δαπάνης σύµφωνα µε τις αναληφθείσες  

Π.Α.Υ 177 Έως ΚΑΙ 181, β) οι τεχνικές προδιαγραφές και  γ) καταρτίσθηκαν οι όροι 

διακήρυξης για την προμήθεια µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»  

19. Το Εγκεκριµένο αίτηµα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ 17REQ006055331 

 

20. Τις µε αριθµό 177 έως και 181/2017  Α.Α.Υ. οι οποίες καταχωρήθηκαν στο µητρώο 

δεσµεύσεων του ∆ήµου. 

21. Τις ανάγκες του ∆ήµου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Τη διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής για 

την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. 

73.800,00 ΕΥΡΩ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους Κωδικούς 

Αριθµούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.)  με τους εξής όρους: 

Σηµειώνεται ότι η οικονοµική προσφορά έκαστου υποψήφιου προµηθευτή πρέπει να 

περιλαµβάνει το σύνολο των προς προµήθεια ειδών µε ποινή αποκλεισµού για όσους 

υποψήφιους προµηθευτές δεν συµµετέχουν στο σύνολο των προς προµήθεια ειδών της 

καθώς η επιλογή του προµηθευτή θα γίνει για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών της 

µε βάση τους Πίνακες της μελέτης.   

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα  υποβολής 

προσφορών 10:00 π.μ. έως και 10:30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας, 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. 

 

 ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονοµικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν, εγγράφως και ενυπογράφως 

(συµπεριλαµβανοµένης της τηλεοµοιοτυπίας – fax και του email), διευκρινίσεις – πρόσθετες 

πληροφορίες από την Αναθέτουσα Αρχή για την κατάρτιση των προσφορών  τους και µέχρι έξι 

(6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, δηλ. μέχρι και  19/4/2017, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 µ.µ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς έχουν υποβάλλει έγκαιρα 

τα αιτήµατά τους για παροχή πρόσθετων πληροφοριών-διευκρινήσεων, αποστέλλει έγγραφη 

απάντηση (συµπεριλαµβανοµένης της τηλεοµοιοτυπίας – fax και του email) προς όλους τους 

ενδιαφερόµενους το αργότερο τέσσερις εργάσιµες ηµέρες πριν από την προθεσµία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

Κανένας υποψήφιος οικονοµικός φορέας δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας αρχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε 

τροποποίηση ή µη των όρων και προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης 

του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησής της από την εν λόγω προµήθεια σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

προσφέροντες.   

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από 

τους προσφέροντες ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η 

Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.   

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

1. Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου  www.dimos-amfiklias-elatias.gr. 

2. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας 

Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.   
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3. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράµµατος 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.   

 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η µελέτη 

και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου Αμφίκλειας –Ελάτειας στο Δημοτικό 

Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες 

να λαµβάνουν γνώση (Τµήµα Προµηθειών, 1ος όροφος, τηλ. : 2234350324/22343-50312, fax 

22340-48785, Τ. Κ.35015, κα Ε. Τριφύλλη & κα Ε.Καραχάλιου) E-mail  : e.trifylli@dimos-

amfiklias-elatias.gr, e.karaxaliou@dimos-amfiklias-elatias.gr 

Για πληροφορίες σχετικά με  τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην 

Διοικητική Υπηρεσία στα τηλ. :22343 50305,  Κ. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνο    E-mail  : 

kostas.papag@gmail.com  

Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή 

Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του 

Δήμου www.dimos-amfiklias-elatias.gr.   

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και 

εφόσον  διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ∆ήµο και να 

ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας της διαδικασίας διαγωνισµού 

µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  www.dimos-amfiklias-elatias.gr. 

ΕΙ∆ΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ 

ΤΙΜΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  25/4/2017, ΗΜΕΡΑ Τρίτη  και ώρα 10:00 πµ έως 10:30 πµ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ –ΚΗΦΙΣΣΟΥ 30, Τ.Κ.:35015 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  73.800,00 €  µε ΦΠΑ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  120 ΗΜΕΡΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/  ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2017 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 3/2017 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑ Δ.Ε. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Ο χρόνος παράδοσης θα καθορίζεται κάθε φορά από την υπηρεσία και 

θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, μετά την 

υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί έως την 

31/12/2017 από την υπογραφή της, µε µμεταφορικά έξοδα του 

προμηθευτή στους χώρους που θα υποδείξει η εκάστοτε υπηρεσία, 

όπου θα ειδοποιηθεί η επιτροπή παραλαβής από τον αρμόδιο 
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προϊστάμενο ή επιβλέποντα. 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,06% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ 20% ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΥΠΕΡ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.  
 17REQ005941549 

 
  

 

 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

  

 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :   

(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται 

επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.   

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης   

(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης 

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο 

της παρούσης   

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής 

µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.   

 

Υπεργολαβία 

Αν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας, τότε οφείλει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης 

που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 και 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν 

από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. 

Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, οι απαιτούμενες 

πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις (ΤΕΥΔ) και των υπεργολάβων, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά 

την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά 

αντί της υπεύθυνης δήλωσης. 

 

 ΑΡΘΡΟ 1ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 ΑΡΘΡΟ 2ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά µέσα σε σφραγισµένο φάκελο:   

Α) Είτε µε κατάθεσή ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού την ηµέρα και ώρα διενέργειας του 

διαγωνισµού ήτοι την 25/4/2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ έως 10:30 πµ  

Β) Είτε ταχυδροµικά ή µε άλλον τρόπο στη ∆ιεύθυνση: Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος Κηφισσού 30 –

Δημοτικό κατάστημα Κ. Τιθορέας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Τ. Κ. 35015 το αργότερο µέχρι 

και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού 24/4/2017 

,ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ..   

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 

∆ήµο Αμφίκλειας -Ελάτειας επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να 

αποσφραγιστούν.  

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 

στο αρµόδιο όργανο (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) προ της εκπνοής της προθεσµίας του διαγωνισµού 

για να αποσφραγισθούν κατά την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

 

 

 

 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε το αρ.92 

του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.   

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεση του να συνοδεύεται από 

αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη 

στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του 

διαγωνισµού πρόκειται να παραστεί εξουσιοδοτηµένος  εκπρόσωπός του, η ανωτέρω 

αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού.  

Επισηµαίνεται  ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος 

εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισµού που θα παρευρεθεί, να καταθέσει 

ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.   

Αvτιπρoσφoρές, εναλλακτικές προσφορές καθώς και προσφορές για μέρος των ειδών, 

δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους 

απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. Επιπρόσθετα, δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 

που αφορούν σε αντικατάσταση υφιστάμενων εφαρμογών και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 

συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 

διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Εφόσον ένας 

οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου 

ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.   

Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, 

σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015.   

 ΑΡΘΡΟ 3ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
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Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόµενες από 

επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 

1497/1984(Α΄188). Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και 

ένα αντίγραφο και µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα 

αναγράφονται ευκρινώς:   

                                 

α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

β.  Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής.  

γ.  Ο τίτλος της διακήρυξης.  

δ  Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών).  

ε.  Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.  

                                         
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :   

α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του παρόντος  

δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16). 

β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαµβάνει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 

6 του παρόντος (αρ.94 του Ν.4412/16) καθώς και την αρίθ. 3/2017 μελέτη .  

γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 

οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 

στο άρθρο 7 του παρόντος  (αρ.95 του Ν.4412/16). 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν επιπλέον εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

 

 

 

 

1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

α. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους. 

2. Τεχνική Ικανότητα και Επαγγελματική Ικανότητα 

α. Όσον αφορά στην διασφάλιση της τεχνικής ικανότητας απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών 

εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, παραπέμποντας σε συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν 

πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Ειδικότερα, απαιτείται ο οικονομικός φορέας να 

διαθέτει παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO, συγκεκριμένα ISO 9001, 

ISO 27001, ISO 14001 ή άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου. 

β. Η επαγγελματική ικανότητα στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση υλικού και 

εφαρμογών λογισμικού για ΟΤΑ α’ βαθμού, αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτοκόλλων παραλαβής 

ή βεβαιώσεων ή παραστατικών τιμολόγησης αντίστοιχων υπηρεσιών σε ΟΤΑ, σχετικών έργων συνολικής 

συμβατικής αξίας ίσης με το 200% της προυπολογιζόμενης δαπάνης κατά τα τρία (3) τελευταία 

έτη (2014, 2015, 2016). 

γ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τον χρόνο επιτόπιας απόκρισης στην αντιμετώπιση βλαβών ο 

οποίος δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος των εξήντα (60) λεπτών από την χρονική στιγμή αναγγελίας 

 ΑΡΘΡΟ 4ο: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
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(τηλεφωνικά, fax, mail). 

δ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει ότι αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

Ν.2472/1997 περί προστασίας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

 

 

 

 

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα 

αναφερόμενα κατωτέρω με ποινή αποκλεισμού:  

Α) Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της 

ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο 

(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

B. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία:  

1. Αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν και ο χρόνος 

ισχύος της προσφοράς (120 ηµέρες)  

2. Δηλώνεται ότι ο  διαγωνιζόμενος  έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των 

όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων 

και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3. Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και ότι 

αυτή συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

 

Δ. Παραστατικά εκπροσώπησης:  

1. Παραστατικά εκπροσώπησης φυσικών προσώπων:  

Εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το άρθρο 

93 περ. δδ του Ν. 4412/2016, απαιτείται συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή  έγγραφη 

εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δηµόσια 

αρχή. 

  

 2. Παραστατικά  εκπροσώπησης νοµικών  προσώπων:  

Πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για 

τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισµό 

(εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή 

 ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις).  Στην περίπτωση κοινοπραξίας 

προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, 

πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει:  

i. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό, ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε 

τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονοµαστικά,  

ii. το µέρος της προµήθειας (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης 

στην εκτέλεση της προµήθειας,  

iii. τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού νοµίµου 

εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης 

για το διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,  

iv. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, vi. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν 

προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής,  

v. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία,  

vi. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την προµήθεια που προβλέπει η παρούσα 

διακήρυξη διαγωνισµού, ή η εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την προµήθεια 

που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, και η σύµβαση θα υπογραφεί µετά την 

έκδοση αριθµού φορολογικού µητρώου από την αρµόδια φορολογική αρχή,  

vii. ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου 

υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύµβασης.  

 

Ε. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως:  

1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ):  

Αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή 

τελευταίο ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από 

το αντίστοιχο ΦΕΚ µε τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή τη δηµοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του 

ΓΕΜΗ (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4250 / Α’ / 2603-2014).   

 

2. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ):  

α) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού 

της εταιρείας.  

β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.  

3. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα :  

α) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά 

που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 

χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και 

λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 

καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους 

ηµεδαπούς.  

β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά 

που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό 

µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου 

δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν 
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συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή 

αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

 

4. Για φυσικά πρόσωπα:  

Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία  καθώς  και τις 

µεταβολές του.  

 

5. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί 

µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  

► ∆ιευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του 

Ν.1599/1986 (Α΄75) θα πρέπει να φέρουν  ηµεροµηνία εντός του 

διαστήματος από την δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και  απαιτείται 

βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή 

τα ΚΕΠ. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφουν :  

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  

β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε.  

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 

τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.  

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε 

µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  

 

 

 

 

Ο φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Η 

τεχνική προσφορά θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 3/2017 

μελέτης του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.  

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τεχνική περιγραφή των ειδών που αφορούν σε 

ενεργά στοιχεία δικτύου (Access Points, Routers), κεραίες, δίσκους, ΗΥ, οθόνες και εκτυπωτές. 

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

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. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και ο έλεγχος θα γίνεται κατά την 

παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή. 

 

 

 

 

Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ µε συµπλήρωση  από  

τους προσφέροντες των εντύπων των οικονοµικών προσφορών των ειδών που 

επισυνάπτονται και αποτελούν ανασπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Η τιµή του προς προµήθεια είδους δίνεται ανά µονάδα.  

 ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόµιµες κρατήσεις και 

εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα 

οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.  

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια 

Επιτροπή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς 

κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».  

Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µετά από πρoηγoύµεvη γvωµoδότηση της Επιτροπής του διαγωνισµού.  

Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 

οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ».   

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ», 

θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα είδη έχουν προσφερθεί δωρεάν.   

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

Η οικονοµική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα 

χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα 

στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε 

όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.  

Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο 

τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.  

 

 

 

 

 

1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), 

παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς .   

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την 

ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.   

3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:   

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. 

 ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ   
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β) Στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 3/2017 μελέτης της Διοικητικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση 

την ανωτέρω μελέτη. 

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 ορίζεται από την ειδική πρόσκληση προς 

τους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά τα προηγούμενα στάδια α και β και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

προηγούμενα ως άνω στάδια α και β, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Τέλος η επιτροπή συντάσσει πρακτικό αποσφράγισης 

οικονομικών προσφορών, το οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των 

οικονομικών προσφορών κατά φθίνουσα σειρά, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων 

προσφορών κρίνονται απορριπτέες 

Η 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. 

Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 

την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής, δεν απoσφραγίζovται, αλλά 

επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της 

προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ 

αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.  

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου αυτών,  β) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.  

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του 

Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της 

στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.   

Ο αρµόδιος υπάλληλος , κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, 

µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός του προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, 

όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λ.π., επί αποδείξει.  

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.   

 

Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως 

τους  προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, τα έγγραφα  ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει.  

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.  

Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς 

και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά 

σε σχέση µε τις λοιπές.   
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Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι υποχρεωτική για την 

αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.  

 
 

 

 

 
 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, ο αρµόδιος υπάλληλος   

τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο 

αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως 

αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 

κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:  

 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  

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

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις 

βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:  Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία 

και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις.  

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν 

βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι 

της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.  

(5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, στην οποία:  

α. Αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχει ο υποψήφιος 

ανάδοχος και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

β. Δηλώνεται ότι ο  διαγωνιζόμενος  έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των 

όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων 

και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

γ. Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και ότι 

αυτή συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

 ΑΡΘΡΟ 9ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   
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δ. Δηλώνεται ο χρόνος επιτόπιας απόκρισης κατά την αντιμετώπιση των βλαβών και ο οποίος 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εξήντα (60) λεπτών της ώρας.  

ε. Δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του υποψήφιου ανάδοχου σε 

διαγωνισμούς Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.  

στ. Δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

το Ν.2472/1997 περί προστασίας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

(6) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 9001:2008, 

ISO 27001:2013, ISO 14001:2004 ή άλλα ισοδύναμα  

(7) Πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαιώσεις ή παραστατικά τιμολόγησης αντίστοιχων υπηρεσιών σε ΟΤΑ α’ 

βαθμού που να αποδεικνύουν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, 

λειτουργία και συντήρηση μηχανογραφικού υλικού και λογισμικού σχετικών έργων συνολικής 

συμβατικής αξίας ίσης με το 200% της προσυπολογιζόμενης δαπάνης κατά τα τρία (3) 

τελευταία έτη (2014, 2015, 2016). 

 

Επιπλέον, ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε δικαιολογητικά, πιστο-

ποιητικά, έγγραφα ή πληροφορίες απαιτούνται κατά την κρίση του, για την υπογραφή της Σύμ-

βασης. Οι ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

 

β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες Τα απαιτούµενα κατά τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. 

και τα µέλη του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

 

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.  

Σηµειώνεται ειδικά ότι:  

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 

περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου 

δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 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. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα 

αφορούν τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.  

(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην 

Ένωση.  

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 

συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
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Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, χωρίς 

να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 

αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν  κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία µαταιώνεται.   

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 

από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην  Οικονοµική Επιτροπή 

για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 

µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης.   

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  

Ο αρµόδιος υπάλληλος  κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε 

κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 

τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λ.π., επί αποδείξει.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.   

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος.  

  

 

 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :  

α. Κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη, η µεγαλύτερη, η µικρότερη ποσότητα από τις 

αναγραφόµενες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 

103 και 106 του Ν.4412/16.  

2.  Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα 

για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

3. Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη συνολική χαμηλότερη τιμή 

για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. 

 

 

 

 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

 ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 ΑΡΘΡΟ 11ο: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ   
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 

βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από 

σχετική πρόσκληση.  

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης,  προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο του συµφωνητικού  ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.  

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 

χαµηλότερη τιµή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

  

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο χρόνος παράδοσης θα καθορίζεται κάθε φορά από την υπηρεσία και θα γίνεται τμηματικά, 

σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί 

έως την 31/12/2017, µε µεταφορικά έξοδα του προµηθευτή στους χώρους που θα υποδείξει η 

εκάστοτε υπηρεσία, όπου θα ειδοποιηθεί η επιτροπή παραλαβής από τον αρµόδιο προϊστάµενο ή 

επιβλέποντα.   

Οι τιμές των ειδών θα είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

  
 

 

 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,  του Προσαρτήµατος Α' του 

Ν.4412/16.  

Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.  

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το 

άρθρο 202 του Ν.4412/16:  

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το 

αρµόδιο όργανο,  

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προµήθεια είδη,  

 ΑΡΘΡΟ 12ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

 ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    
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γ. έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις,  

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.   

 

 

 

 

 

Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται, µετά την οριστική, ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων ειδών από την Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε από 

την Υπηρεσία και εκτελεί την προµήθεια. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του 

προµηθευτή είναι:  

α) Τιµολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.  

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.  

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.  

Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - ∆ηµόσιο λογιστικό και  άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος .  

Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 

3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α..  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ηµόσιο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή.  

 

 

 

 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του 

και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 ( ήτοι εάν ο ανάδοχος 

δεν προσέλθει να  υπογράψει σύµβαση, µέσα στη προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση )  

β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον 

συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,  

2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύµβαση όταν:  

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 

µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  

3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου,( ήτοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 

 ΑΡΘΡΟ 14ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   

 ΑΡΘΡΟ 15ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
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ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

της σύµβασης.  

4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 

συµβάσεων προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος 

νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.  

5. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

 

 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µπορεί, υπό 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, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης, Κατά τα λοιπά 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.  

 
 
 

 
 
 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη – µέρη της 

Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το 

Ν.2513/1997 ( Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 

ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση 

προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό 

των εγγυήσεων θα δίνεται αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€).  

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης:  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν 

ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 

πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

(άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει :Ο χρόνος εγγύησης πρέπει να είναι τρεις μήνες 

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης .Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά 

το άρθρο 132 του Ν.4412/16, 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 Φ.Π.Α..  

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.  

 ΑΡΘΡΟ 16ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

 ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ    
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Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

προµήθειας, την εκπλήρωση όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση 

τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  

Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/16.  

 

 

 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται 

µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι 

πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 

οικονοµικό φορέα.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονοµικής επιτροπής ), η 

οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός 

προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου  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 

από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16.  

Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική 

προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση 

του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της σχετικής 

απόφασης, σώµα της οποίας τους κοινοποιείται µε δική τους φροντίδα.  

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. ∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους 

εκτός από τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείµενη νοµοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο 

που προηγείται της σύναψης σύµβασης κρατικών προµηθειών.  

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο γραφείο πρωτοκόλλου, προκειµένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.  

 

  

 

 

Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά 

που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, 

την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 

στο Νοµό  αρµόδια δικαστήρια. 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.  

 ΑΡΘΡΟ 18ο: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

 ΑΡΘΡΟ 19ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ    
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1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.   

2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 

του ∆ήµου.   

3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ∆ήµου.   

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του 

∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.      

 

 

 

 

         

  
  
  

  

 ΑΡΘΡΟ 20ο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   
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  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

  

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120  

ηµερών, που  υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, 

καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συµµετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά 

τους. Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την 

περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονοµικούς 

φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι 

προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.  

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς, ήτοι 120 µέρες. 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.  

4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του αρ. 97 του Ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 2o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ως αντικείµενο της παρούσας σύµβασης ορίζεται η προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών, 

εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-

ΕΛΑΤΕΙΑΣ για το έτος 2017. 

Τόπος παράδοσης: Δημοτικά Καταστήματα ΔΕ ΕΝΟΤΗΤΩΝ: Κάτω Τιθορέας- Ελάτειας-

Αμφίκλειας 

Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς καταθέτουν φάκελο προσφοράς ο οποίος πρέπει να 

περιλαµβάνει το σύνολο των προς προµήθεια ειδών. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών, εξοπλισμού, αναλωσίμων και 

ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου με τις ακόλουθες ειδικές προδιαγραφές : 

 

 

ΑΑ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΕΜΑΧΙΑ 

1α 
Άδεια αναβάθμισης εφαρμογής παρακολούθησης – ελέγχου λειτουργίας 
υλικού 

ΤΕΜ 6 

1β 
Άδεια αναβάθμισης εφαρμογής παρακολούθησης – ελέγχου λειτουργίας 
λογισμικού 

ΤΕΜ 6 

2α Άδεια εφαρμογής αναθεώρησης εκλογικών καταλόγων 2017 ΤΕΜ 3 

2β 
Άδειες BITDEFENDER AV GRAVITY ENDPOINT για τριάντα (30) θέσεις 
εργασίας 

ΤΕΜ 1 
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3α TONER EPSON Μ1400 ΤΕΜ 5 

3β TONER KYOCERA 220/ΤΚ435 ΤΕΜ 5 

3γ TONER KYOCERA FS 1116MFP ΤΕΜ 5 

3δ TONER LEXMARK 540 CYAN ΤΕΜ 5 

3ε TONER LEXMARK MS310/410/510/610 ΤΕΜ 5 

3στ TONER LEXMARK Ε120 ΤΕΜ 5 

3ζ TONER LEXMARK Ε260/360/460 ΤΕΜ 5 

3η TONER LEXMARK Χ544 BLK ΤΕΜ 5 

3θ TONER LEXMARK Χ544 C/M/Y ΤΕΜ 5 

3ι TONER PHASER 6280 BLACK ΤΕΜ 5 

3ια TONER PHASER 6280 CYAN ΤΕΜ 5 

3ιβ TONER PHASER 6280 MAGENTA ΤΕΜ 5 

3ιγ TONER PHASER 6280 YELLOW ΤΕΜ 5 

3ιδ TONER SAMSUNG ML1640,2240 (1082) ΤΕΜ 5 

3ιε TONER XEROX 3200MFP CARTRIDGE ΤΕΜ 5 

3ιστ TONER XEROX 432ST ΤΕΜ 2 

3ιζ TONER ΗΡ 2610Α LJ2300 ΤΕΜ 5 

3ιη TONER ΗΡ 2612 (1010LJ) ΤΕΜ 5 

3ιθ TONER ΗΡ 85Α (CE285A) ΤΕΜ 5 

3κ TONER ΗΡ CB540A/1215/1312/1515/125A BLK ΤΕΜ 5 

3κα TONER ΗΡ CB541A CYAN ΤΕΜ 5 

3κβ TONER ΗΡ CB542A YELLOW ΤΕΜ 5 

3κγ TONER ΗΡ CB543A MAGENTA ΤΕΜ 5 

3κδ TONER ΗΡ Q7553A -2016 BL ΤΕΜ 5 

3κε TONER ΟΚΙ 401/441/451 2500PAGES ΤΕΜ 5 

3κστ TONER ΟΚΙ MB451DN/401 ΤΕΜ 5 

3κζ TONER ΟΚΙ Β430/440/460/470/480 32550 ΤΕΜ 2 

3κη TONER-r EPSON Μ1400 ΤΕΜ 5 

3κθ TONER-r EPSON Μ2000 ΤΕΜ 5 

3λ TONER-r KYOCERA ΤΚ-110 ΤΕΜ 5 

3λα TONER-r LEXMARK MS310/502 ΤΕΜ 5 

3λβ TONER-r LEXMARK X544/C544 ΤΕΜ 4 

3λγ TONER-r LEXMARK Ε120 ΤΕΜ 5 

3λδ TONER-r LEXMARK Ε260/360 ΤΕΜ 5 

3λε TONER-r PANASONIC ΚΧ-88X/FL401/411 ΤΕΜ 5 

3λστ TONER-r SAMSUNG ML-1640 ΤΕΜ 5 

3λζ TONER-r SAMSUNG ML-2165W/TD101S/1015 ΤΕΜ 5 

3λη TONER-r SAMSUNG SCR-4216D3/ELS ΤΕΜ 5 

3λθ TONER-r SHARP SF 2314 ΤΕΜ 5 

3μα TONER-r XEROX 6280 BLK ΤΕΜ 5 

3μβ TONER-r XEROX PHASER 3200 ΤΕΜ 5 

3μγ TONER-r XEROX PHASER 3250 ΤΕΜ 5 

3μδ TONER-r XEROX PHASER 6280 C/M/Y ΤΕΜ 4 

3με TONER-r XEROX ΡΕ220 ΤΕΜ 5 

3μστ TONER-r ΗΡ 2612Α ΤΕΜ 4 

3μζ TONER-r ΗΡ 85Α CE285A BLK ΤΕΜ 5 

3μη TONER-r ΟΚΙ Β401/ΜΒ451 ΤΕΜ 5 

4α ΜΕΛ CANON 512 BLK ΤΕΜ 5 

4β ΜΕΛ CANON 513 ΜΡ250 COLOR ΤΕΜ 5 

4γ ΜΕΛ CANON 541 COLOR ΤΕΜ 5 

4δ ΜΕΛ CANON PG-540 MG2150 BLK ΤΕΜ 5 

4ε ΜΕΛ CANON PG-540XL MG2150 BLK ΤΕΜ 5 

4στ ΜΕΛ EPSON 1292/3/4 ΤΕΜ 5 

4ζ ΜΕΛ EPSON 305/1285(1291-92-93-94)SET ΤΕΜ 5 

4η ΜΕΛ EPSON 305/1291/B42WD BLK ΤΕΜ 5 

4θ ΜΕΛ LEXMARK 16 BLK ΤΕΜ 5 

4ι ΜΕΛ LEXMARK 17  BLK ΤΕΜ 5 

4ια ΜΕΛ LEXMARK 26 COLOR ΤΕΜ 5 

4ιβ ΜΕΛ LEXMARK 27 COLOR ΤΕΜ 5 

4ιγ ΜΕΛ ΗΡ 21 C9351A DESKJET 3940BLA ΤΕΜ 5 

4ιδ ΜΕΛ ΗΡ 22 C9352/3940 COLOUR ΤΕΜ 5 
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4ιε ΜΕΛ ΗΡ 301 BLK ΤΕΜ 5 

4ιστ ΜΕΛ ΗΡ 339 BLACK 21ML C8767EC ΤΕΜ 5 

4ιζ ΜΕΛ ΗΡ 350(4260) ΤΕΜ 5 

4ιη ΜΕΛ ΗΡ 351 ΤΕΜ 5 

4ιθ ΜΕΛ ΗΡ 4615/655 BLK ΤΕΜ 5 

4κ ΜΕΛ ΗΡ 655 CYAN ΤΕΜ 5 

4κα ΜΕΛ ΗΡ 655 MAGENTA ΤΕΜ 5 

4κβ ΜΕΛ ΗΡ 655 YELLOW ΤΕΜ 5 

4κγ ΜΕΛ ΗΡ 901 BLACK CC653AE ΤΕΜ 5 

4κδ ΜΕΛ ΗΡ 901 TRI-COLOUR CC656AE ΤΕΜ 5 

4κε ΜΕΛ ΗΡ CC640EE 300 BLK ΤΕΜ 5 

4κστ ΜΕΛ ΗΡ CC643EE 300 COLOUR ΤΕΜ 5 

4κζ ΜΕΛ-r CANON 512 BLK ΤΕΜ 5 

4κη ΜΕΛ-r CANON GP215/300/400 ΤΕΜ 5 

4κθ ΜΕΛ-r CANON ΒΧ-3 ΤΕΜ 5 

4λ ΜΕΛ-r EPSON T1291/B42WD BLK ΤΕΜ 5 

4λα ΜΕΛ-r ΗΡ 21XL BLK ΤΕΜ 5 

4λβ ΜΕΛ-r ΗΡ 350XL BLK CB336EE ΤΕΜ 4 

4λγ ΜΕΛ-r ΗΡ 351XL CB338EE COLOR ΤΕΜ 5 

4λδ ΜΕΛ-r ΗΡ 8727 ΤΕΜ 5 

4λε ΜΕΛ-r ΗΡ 8728 ΤΕΜ 5 

4λστ ΜΕΛ-r ΗΡ C8767E 339 BLK ΤΕΜ 6 

4λζ ΜΕΛ-r ΗΡ Κ550 88XL BLK ΤΕΜ 5 

4λη ΜΕΛ-r ΗΡ Κ550/88 Y/C/M ΤΕΜ 5 

5α DRUM LEXMARK Ε260/360/460 ΤΕΜ 5 

5β ΤΑΙΝ-EPSON S015337 LQ-590 ΤΕΜ 5 

5γ ΤΑΙΝ-EPSON Ο FX-890 ΤΕΜ 5 

5δ ΤΑΙΝΙΑ PANASONIC KXFA-52Χ 205/225 ΤΕΜ 6 

5ε ΤΑΙΝΙΑ-r EPSON LQ-590 ΤΕΜ 1 

6α ΧΑΡΤΙ 9,5x11 2/ΠΛΟ NCR ΤΕΜ 22000 

7α ADAPTOR USB ΤΟ 2 PS/2 ΤΕΜ 12 

7β UPS 650VA/360W ΤΕΜ 9 

7γ USB 32GB ΤΕΜ 10 

7δ ΒΑΣΗ ΔΟΡ/ΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΕΜ 1 

7ε ΧΑΡΤΙ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ BP+NCR 6Χ210 3ΠΛΟ ΤΕΜ 20000 

7στ ΔΙΣΚΟΣ SSD 2.5/SATA3/128GB ΤΕΜ 5 

7ζ ΔΙΣΚΟΣ 500GB SATA3 3.5 ΤΕΜ 2 

7η ΔΙΣΚΟΣ 1ΤΒ 64ΜΒ SATA3 3.5 ΤΕΜ 1 

7θ ΜΝΗΜΗ 1GB/1024MB/DDR2/SDRAM DIMM_S/H ΤΕΜ. 5 

7ι ΜΝΗΜΗ 512MB/DDR1/SDRAM(S/H) ΤΕΜ 5 

7ια ΜΝΗΜΗ CORSAIR VS1GB400C3 ή ισοδύναμο ΤΕΜ. 15 

7ιβ ΜΝΗΜΗ CORSAIR VS2GB667D2 ή ισοδύναμο ΤΕΜ 5 

8α ΚΑΛΩΔ-UTP 6 PATCH CORD 1Μ ΤΕΜ 30 

8β ΚΑΛΩΔ-UTP 6 ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ(ΚΟΥΛΟΥΡΑ) ΤΕΜ 1000 

8γ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜΝΙ 9DBI 2.4GHZ ΤΕΜ 5 

8δ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 7ΑΗ ΤΕΜ 15 

9α ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ MS-DSP WIRED 400 USB ή ισοδύναμο ΤΕΜ 9 

9β ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΕΜ 12 

9γ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24V ADAPTER ΤΕΜ 3 

9δ ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΕΜ 16 

9ε ΠΡΙΖΑ ΕΑΤΟΝ ΒΟΧ 1 DIN TEL ΤΕΜ 2 

9στ ΠΡΙΖΑ-JACK UTP CAT6 ΤΕΜ 20 

9ζ ΚΟΥΤΙ ΚΥΒΑ ΤΕΜ 5 

9η ACCESS POINT MICROTIK ROUTERBOARD SXT Lite5 RBS  ή ισοδύναμο ΤΕΜ 10 

9θ ACCESS POINT MIKROTIK RB260GS 5PORTS  ή ισοδύναμο ΤΕΜ 10 

9ι ACCESS POINT ROUTERBOARD 433UAH ΤΕΜ 10 

9ια ACCESS POINT WIRELESS 3COM 11G ή ισοδύναμο ΤΕΜ 10 

9ιβ WIRELESS ROUTER LINKSYS WAG54G  ή ισοδύναμο ΤΕΜ 8 

9ιγ MOUSE USB ΤΕΜ 5 

9ιδ PICKUP ROLLER 3763/ΗΡ 3005 ΤΕΜ 5 

9ιε RJ45 JACK UTP CAT6 ΤΕΜ 30 
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9ιστ SPIRAL Φ25 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 15 

10α 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Laser A4, 1200dpi, >37ppm, διπλή όψη, δικτυακός, 7000 

σελ./μήνα συνιστώμενη χρήση 
ΤΕΜ 5 

10β ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON M2000DN  ή ισοδύναμο ΤΕΜ 5 

10γ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΟΚΙ MB451DN ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ισοδύναμο ΤΕΜ 5 

10δ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANON ΡΙΧΜΑ ΜΧ395  ή ισοδύναμο ΤΕΜ 1 

11α Η/Υ C2D E6XXX/2GB/160GB/WIN7/UB ΤΕΜ 5 

11β 

Η/Υ με τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές CPU I5 QuadCore, 
RAM 8GB DDR4, HDD SSD 120GB, DVD±RW  SATA BLACK, Keyboard – 
Mouse USB, Windows 10 PRO GR / 64bit ή ισοδύναμο, Λογισμικό 
αντιβιοτικού, Πέντε (5) έτη εγγύησης  

ΤΕΜ 5 

12α Οθόνη LCD 22’’ LED (5 ms, 1920 x 1080, ≥ 200 contrast,≥ 1000 : 1) ΤΕΜ 5 

12β Οθόνη LCD 27’’ LED (5 ms, 1920 x 1080, ≥ 300 contrast,≥ 1000 : 1) ΤΕΜ 5 

 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, σύγχρονα, αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων 

με καλή φήμη στο εξωτερικό και στη χώρα μας. 

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ για τα είδη 1α, 1β, 2α, 2β, έχουν ως εξής :  

 

 Α. Εφαρμογές : 

 

1α. Άδεια αναβάθμισης εφαρμογής παρακολούθησης – ελέγχου λειτουργίας 

υλικού 

 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 στη καλή λειτουργία του υλικού 

(κεντρικός Η/Υ, ενεργός δικτυακός εξοπλισμός, σταθμοί εργασίας του δικτύου, 

συσκευές επικοινωνίας, συσκευές αντιγράφων ασφαλείας) που είναι εγκατεστημένο 

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 την εφαρμογή Πρωτοκόλλου τους υφιστάμενου 

Πληροφοριακού Συστήματος 

 

1β. Άδεια αναβάθμισης εφαρμογής παρακολούθησης – ελέγχου λειτουργίας 

λογισμικού 

 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. 
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 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) 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 την εφαρμογή Πρωτοκόλλου τους υφιστάμενου 

Πληροφοριακού Συστήματος 

 

2α. Άδεια εφαρμογής αναθεώρησης εκλογικών καταλόγων 2017 

 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 πολλών χρηστών (multi user). Δυνατότητα 

ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από περισσότερους του ενός χρήστες, σε 

διαφορετικούς 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 

εκλογικά δεδομένα του Δήμου.  

 Όλα τα μηνύματα λαθών που θα παρουσιάζει η εφαρμογή στους τελικούς χρήστες 

να είναι στα Ελληνικά. 

 Import / export δεδομένων (σε μορφή xls) και σε μορφή κατάλληλη προς 

αναγνώριση. 

 Διασύνδεση της εφαρμογής με το υπάρχον Πληροφοριακό Σύστημα 

 

2β. Λογισμικό προστασίας από ιούς για τριάντα (30) θέσεις εργασίας 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

Η δαπάνη των ειδών καλύπτεται από τους Κ.Α.: 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

10.6614.0001 Προμήθεια αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού 

10.6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 

10.7134.0001 Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 

10.6672.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού 

10.7134.0002 Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού 

 

ΑΑ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1α 
Άδεια αναβάθμισης εφαρμογής 

παρακολούθησης – ελέγχου λειτουργίας υλικού 
ΤΕΜ 6 1000 

6000,00 

1β 
Άδεια αναβάθμισης εφαρμογής 
παρακολούθησης – ελέγχου λειτουργίας 
λογισμικού 

ΤΕΜ 6 950 
5700,00 

2α 
Άδεια εφαρμογής αναθεώρησης εκλογικών 
καταλόγων 2017 

ΤΕΜ 3 950 
2850,00 

2β 
Άδειες BITDEFENDER AV GRAVITY ENDPOINT 
για τριάντα (30) θέσεις εργασίας 

ΤΕΜ 1 1417,74 
1417,740 

3α TONER EPSON Μ1400 ΤΕΜ 5 56 280,00 

3β TONER KYOCERA 220/ΤΚ435 ΤΕΜ 5 63 315,00 

3γ TONER KYOCERA FS 1116MFP ΤΕΜ 5 79 395,00 
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3δ TONER LEXMARK 540 CYAN ΤΕΜ 5 55 275,00 

3ε TONER LEXMARK MS310/410/510/610 ΤΕΜ 5 53 265,00 

3στ TONER LEXMARK Ε120 ΤΕΜ 5 64 320,00 

3ζ TONER LEXMARK Ε260/360/460 ΤΕΜ 5 85 425,00 

3η TONER LEXMARK Χ544 BLK ΤΕΜ 5 41 205,00 

3θ TONER LEXMARK Χ544 C/M/Y ΤΕΜ 5 55 275,00 

3ι TONER PHASER 6280 BLACK ΤΕΜ 5 78 390,00 

3ια TONER PHASER 6280 CYAN ΤΕΜ 5 101 505,00 

3ιβ TONER PHASER 6280 MAGENTA ΤΕΜ 5 101 505,00 

3ιγ TONER PHASER 6280 YELLOW ΤΕΜ 5 101 505,00 

3ιδ TONER SAMSUNG ML1640,2240 (1082) ΤΕΜ 5 53 265,00 

3ιε TONER XEROX 3200MFP CARTRIDGE ΤΕΜ 5 70 350,00 

3ιστ TONER XEROX 432ST ΤΕΜ 2 147 294,00 

3ιζ TONER ΗΡ 2610Α LJ2300 ΤΕΜ 5 100 500,00 

3ιη TONER ΗΡ 2612 (1010LJ) ΤΕΜ 5 62 310,00 

3ιθ TONER ΗΡ 85Α (CE285A) ΤΕΜ 5 55 275,00 

3κ 
TONER ΗΡ CB540A/1215/1312/1515/125A 
BLK 

ΤΕΜ 5 64 
320,00 

3κα TONER ΗΡ CB541A CYAN ΤΕΜ 5 58 290,00 

3κβ TONER ΗΡ CB542A YELLOW ΤΕΜ 5 58 290,00 

3κγ TONER ΗΡ CB543A MAGENTA ΤΕΜ 5 58 290,00 

3κδ TONER ΗΡ Q7553A -2016 BL ΤΕΜ 5 76 380,00 

3κε TONER ΟΚΙ 401/441/451 2500PAGES ΤΕΜ 5 61 305,00 

3κστ TONER ΟΚΙ MB451DN/401 ΤΕΜ 5 49 245,00 

3κζ TONER ΟΚΙ Β430/440/460/470/480 32550 ΤΕΜ 2 92 184,00 

3κη TONER-r EPSON Μ1400 ΤΕΜ 5 13 65,00 

3κθ TONER-r EPSON Μ2000 ΤΕΜ 5 18 90,00 

3λ TONER-r KYOCERA ΤΚ-110 ΤΕΜ 5 27 135,00 

3λα TONER-r LEXMARK MS310/502 ΤΕΜ 5 46 230,00 

3λβ TONER-r LEXMARK X544/C544 ΤΕΜ 4 113 452,00 

3λγ TONER-r LEXMARK Ε120 ΤΕΜ 5 21 105,00 

3λδ TONER-r LEXMARK Ε260/360 ΤΕΜ 5 30 150,00 

3λε TONER-r PANASONIC ΚΧ-88X/FL401/411 ΤΕΜ 5 13 65,00 

3λστ TONER-r SAMSUNG ML-1640 ΤΕΜ 5 29 145,00 

3λζ TONER-r SAMSUNG ML-2165W/TD101S/1015 ΤΕΜ 5 29 145,00 

3λη TONER-r SAMSUNG SCR-4216D3/ELS ΤΕΜ 5 29 145,00 

3λθ TONER-r SHARP SF 2314 ΤΕΜ 5 22 110,00 

3μα TONER-r XEROX 6280 BLK ΤΕΜ 5 89 445,00 

3μβ TONER-r XEROX PHASER 3200 ΤΕΜ 5 34 170,00 

3μγ TONER-r XEROX PHASER 3250 ΤΕΜ 5 47 235,00 

3μδ TONER-r XEROX PHASER 6280 C/M/Y ΤΕΜ 4 78 312,00 

3με TONER-r XEROX ΡΕ220 ΤΕΜ 5 31 155,00 

3μστ TONER-r ΗΡ 2612Α ΤΕΜ 4 106 424,00 

3μζ TONER-r ΗΡ 85Α CE285A BLK ΤΕΜ 5 14 70,00 

3μη TONER-r ΟΚΙ Β401/ΜΒ451 ΤΕΜ 5 23 115,00 

4α ΜΕΛ CANON 512 BLK ΤΕΜ 5 17 85,00 

4β ΜΕΛ CANON 513 ΜΡ250 COLOR ΤΕΜ 5 21 105,00 

4γ ΜΕΛ CANON 541 COLOR ΤΕΜ 5 16 80,00 

4δ ΜΕΛ CANON PG-540 MG2150 BLK ΤΕΜ 5 18 90,00 

4ε ΜΕΛ CANON PG-540XL MG2150 BLK ΤΕΜ 5 20 100,00 

4στ ΜΕΛ EPSON 1292/3/4 ΤΕΜ 5 13 65,00 

4ζ ΜΕΛ EPSON 305/1285(1291-92-93-94)SET ΤΕΜ 5 48 240,00 

4η ΜΕΛ EPSON 305/1291/B42WD BLK ΤΕΜ 5 13 65,00 

4θ ΜΕΛ LEXMARK 16 BLK ΤΕΜ 5 33 165,00 

4ι ΜΕΛ LEXMARK 17  BLK ΤΕΜ 5 23 115,00 

4ια ΜΕΛ LEXMARK 26 COLOR ΤΕΜ 5 36 180,00 

4ιβ ΜΕΛ LEXMARK 27 COLOR ΤΕΜ 5 25 125,00 

4ιγ ΜΕΛ ΗΡ 21 C9351A DESKJET 3940BLA ΤΕΜ 5 13 65,00 

4ιδ ΜΕΛ ΗΡ 22 C9352/3940 COLOUR ΤΕΜ 5 15 75,00 

4ιε ΜΕΛ ΗΡ 301 BLK ΤΕΜ 5 10 50,00 

4ιστ ΜΕΛ ΗΡ 339 BLACK 21ML C8767EC ΤΕΜ 5 28 140,00 
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4ιζ ΜΕΛ ΗΡ 350(4260) ΤΕΜ 5 12 60,00 

4ιη ΜΕΛ ΗΡ 351 ΤΕΜ 5 15 75,00 

4ιθ ΜΕΛ ΗΡ 4615/655 BLK ΤΕΜ 5 7 35,00 

4κ ΜΕΛ ΗΡ 655 CYAN ΤΕΜ 5 7 35,00 

4κα ΜΕΛ ΗΡ 655 MAGENTA ΤΕΜ 5 7 35,00 

4κβ ΜΕΛ ΗΡ 655 YELLOW ΤΕΜ 5 7 35,00 

4κγ ΜΕΛ ΗΡ 901 BLACK CC653AE ΤΕΜ 5 12 60,00 

4κδ ΜΕΛ ΗΡ 901 TRI-COLOUR CC656AE ΤΕΜ 5 16 80,00 

4κε ΜΕΛ ΗΡ CC640EE 300 BLK ΤΕΜ 5 11 55,00 

4κστ ΜΕΛ ΗΡ CC643EE 300 COLOUR ΤΕΜ 5 14 70,00 

4κζ ΜΕΛ-r CANON 512 BLK ΤΕΜ 5 12 60,00 

4κη ΜΕΛ-r CANON GP215/300/400 ΤΕΜ 5 18 90,00 

4κθ ΜΕΛ-r CANON ΒΧ-3 ΤΕΜ 5 14 70,00 

4λ ΜΕΛ-r EPSON T1291/B42WD BLK ΤΕΜ 5 2 10,00 

4λα ΜΕΛ-r ΗΡ 21XL BLK ΤΕΜ 5 7 35,00 

4λβ ΜΕΛ-r ΗΡ 350XL BLK CB336EE ΤΕΜ 4 26 104,00 

4λγ ΜΕΛ-r ΗΡ 351XL CB338EE COLOR ΤΕΜ 5 10 50,00 

4λδ ΜΕΛ-r ΗΡ 8727 ΤΕΜ 5 7 35,00 

4λε ΜΕΛ-r ΗΡ 8728 ΤΕΜ 5 10 50,00 

4λστ ΜΕΛ-r ΗΡ C8767E 339 BLK ΤΕΜ 6 7 42,00 

4λζ ΜΕΛ-r ΗΡ Κ550 88XL BLK ΤΕΜ 5 6 30,00 

4λη ΜΕΛ-r ΗΡ Κ550/88 Y/C/M ΤΕΜ 5 25 125,00 

5α DRUM LEXMARK Ε260/360/460 ΤΕΜ 5 39 195,00 

5β ΤΑΙΝ-EPSON S015337 LQ-590 ΤΕΜ 5 13 65,00 

5γ ΤΑΙΝ-EPSON Ο FX-890 ΤΕΜ 5 6 30,00 

5δ ΤΑΙΝΙΑ PANASONIC KXFA-52Χ 205/225 ΤΕΜ 6 21 126,00 

5ε ΤΑΙΝΙΑ-r EPSON LQ-590 ΤΕΜ 1 6,03 6,03 

6α ΧΑΡΤΙ 9,5x11 2/ΠΛΟ NCR ΤΕΜ 22000 0,34 7480,00 

7α ADAPTOR USB ΤΟ 2 PS/2 ΤΕΜ 12 3 36,00 

7β UPS 650VA/360W ΤΕΜ 9 45 405,00 

7γ USB 32GB ΤΕΜ 10 10 100,00 

7δ ΒΑΣΗ ΔΟΡ/ΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΕΜ 1 43,52 43,52 

7ε ΧΑΡΤΙ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ BP+NCR 6Χ210 3ΠΛΟ ΤΕΜ 20000 0,2 4000,00 

7στ ΔΙΣΚΟΣ SSD 2.5/SATA3/128GB ΤΕΜ 5 64 320,00 

7ζ ΔΙΣΚΟΣ 500GB SATA3 3.5 ΤΕΜ 2 50 100,00 

7η ΔΙΣΚΟΣ 1ΤΒ 64ΜΒ SATA3 3.5 ΤΕΜ 1 74,32 74,32 

7θ 
ΜΝΗΜΗ 1GB/1024MB/DDR2/SDRAM 

DIMM_S/H 
ΜΕΤΡΑ 5 13 

65,00 

7ι ΜΝΗΜΗ 512MB/DDR1/SDRAM(S/H) ΤΕΜ 5 8 40,00 

7ια ΜΝΗΜΗ CORSAIR VS1GB400C3 ή ισοδύναμο ΜΕΤΡΑ 15 28 420,00 

7ιβ ΜΝΗΜΗ CORSAIR VS2GB667D2 ή ισοδύναμο ΤΕΜ 5 31 155,00 

8α ΚΑΛΩΔ-UTP 6 PATCH CORD 1Μ ΤΕΜ 30 0,5 15,00 

8β ΚΑΛΩΔ-UTP 6 ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ(ΚΟΥΛΟΥΡΑ) ΤΕΜ 1000 0,8 800,00 

8γ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜΝΙ 9DBI 2.4GHZ ΤΕΜ 5 43 215,00 

8δ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 7ΑΗ ΤΕΜ 15 12 180,00 

9α 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ MS-DSP WIRED 400 USB ή 

ισοδύναμο 
ΤΕΜ 9 12 

108,00 

9β ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΕΜ 12 3 36,00 

9γ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24V ADAPTER ΤΕΜ 3 15 45,00 

9δ ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΕΜ 16 1 16,00 

9ε ΠΡΙΖΑ ΕΑΤΟΝ ΒΟΧ 1 DIN TEL ΤΕΜ 2 8 16,00 

9στ ΠΡΙΖΑ-JACK UTP CAT6 ΤΕΜ 20 5 100,00 

9ζ ΚΟΥΤΙ ΚΥΒΑ ΤΕΜ 5 20 100,00 

9η 
ACCESS POINT MICROTIK ROUTERBOARD SXT 
Lite5 RBS  ή ισοδύναμο 

ΤΕΜ 10 65 
650,00 

9θ 
ACCESS POINT MIKROTIK RB260GS 5PORTS  
ή ισοδύναμο 

ΤΕΜ 10 45 
450,00 

9ι ACCESS POINT ROUTERBOARD 433UAH ΤΕΜ 10 142 1420,00 

9ια 
ACCESS POINT WIRELESS 3COM 11G ή 
ισοδύναμο 

ΤΕΜ 10 100 
1000,00 

9ιβ 
WIRELESS ROUTER LINKSYS WAG54G  ή 
ισοδύναμο 

ΤΕΜ 8 100 
800,00 
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9ιγ MOUSE USB ΤΕΜ 5 4 20,00 

9ιδ PICKUP ROLLER 3763/ΗΡ 3005 ΤΕΜ 5 20 100,00 

9ιε RJ45 JACK UTP CAT6 ΤΕΜ 30 1 30,00 

9ιστ SPIRAL Φ25 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 15 1 15,00 

10α 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Laser A4, 1200dpi, >37ppm, 
διπλή όψη, δικτυακός, 7000 σελ./μήνα 
συνιστώμενη χρήση 

ΤΕΜ 5 180 
900,00 

10β ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON M2000DN  ή ισοδύναμο ΤΕΜ 5 95 475,00 

10γ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΟΚΙ MB451DN ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ή ισοδύναμο 

ΤΕΜ 5 225 
1125,00 

10δ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANON ΡΙΧΜΑ ΜΧ395  ή 
ισοδύναμο 

ΤΕΜ 1 89,52 
89,52 

11α Η/Υ C2D E6XXX/2GB/160GB/WIN7/UB ΤΕΜ 5 150 750,00 

11β 

Η/Υ με τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές 
προδιαγραφές CPU I5 QuadCore, RAM 8GB 
DDR4, HDD SSD 120GB, DVD±RW  SATA 
BLACK, Keyboard – Mouse USB, Windows 10 
PRO GR / 64bit ή ισοδύναμο, Λογισμικό 
αντιβιοτικού, Πέντε (5) έτη εγγύησης  

ΤΕΜ 5 650 

3250,00 

12α 
Οθόνη LCD 22’’ LED (5 ms, 1920 x 1080, ≥ 
200 contrast,≥ 1000 : 1) 

ΤΕΜ 5 100 
500,00 

12β 
Οθόνη LCD 27’’ LED (5 ms, 1920 x 1080, ≥ 
300 contrast,≥ 1000 : 1) 

ΤΕΜ 5 195 
975,00 

  ΣΥΝΟΛΟ       59.516,13 € 

  ΦΠΑ 24%       14.283,87 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       73.800,00 € 

  

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

Ο χρόνος παράδοσης θα καθορίζεται κάθε φορά από την υπηρεσία και θα γίνεται τμηματικά, 

σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί 

έως την 31/12/2017, µε µεταφορικά έξοδα του προµηθευτή στους χώρους που θα υποδείξει η 

εκάστοτε υπηρεσία, όπου θα ειδοποιηθεί η επιτροπή παραλαβής από τον αρµόδιο προϊστάµενο ή 

επιβλέποντα.   

Η ποσότητα της προμήθειας των ειδών που υπάρχουν στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι 

δεσμευτική, ο Δήμος δεν δεσμεύεται στην απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων της 

μελέτης, αλλά θα διαμορφωθεί ελεύθερα ανάλογα, με τις ανάγκες της Υπηρεσίας χωρίς υπέρβαση 

των ποσοτήτων και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης . 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύµβασης, να προµηθευτεί εγκαίρως 

τα είδη και  να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα µέτρα ώστε να είναι συνεπής στις 

υποχρεώσεις του.  

Το τιµολόγιο συνοδευόµενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον προµηθευτή στο 

Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου .  

Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προµήθειας 

και µε τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής µε την έκδοση 

χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά . 

Η ποσότητα της προμήθειας των ειδών που υπάρχουν στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι 

δεσμευτική , ο Δήμος δεν δεσμεύεται στην απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων της 

μελέτης, αλλά θα διαμορφωθεί ελεύθερα ανάλογα , με τις ανάγκες της Υπηρεσίας χωρίς 

υπέρβαση των ποσοτήτων και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης . 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

                         

                                                                          

                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΓΟΣ 
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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 φορέα 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 
- Ονομασία: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ :6030 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κώδικας: Κηφισσού 30, Κάτω Τιθορέα, Τ.Κ.:35015 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη-Καραχάλιου Ελένη 

- Τηλέφωνο: 22343 50324/22343 50312 

- Ηλ. ταχυδρομείο: info@dimos-amfiklias-elatias.gr & e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr/        

e.karaxaliou@dimos-amfiklias-elatias.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.dimos-amfiklias-elatias.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»   
30125110-5/ Προμήθεια αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού,  

30190000-7/Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων  

48000000-8/ Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού  

30200000-1/ Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού  

30230000-0, 42991200-1/ Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Όχι 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή:   

[Η αρ. πρωτ.:           / 3176/11-4  -2017 διακήρυξη] 

 

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 αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
1
; 

  

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλους
i
; 

[ ] 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) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο: [……] 

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 ΦΟΡΕΩΝ
ii
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος 

V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του 
ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

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

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

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

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 

θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 

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

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

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

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

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
2
· 

2. δωροδοκία 3,4 

3. απάτη
5
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
6
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
7
· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
8
. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
9
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): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

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): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση») 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1.
 1) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
10

, 
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 11 ; 

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): 

iii
 

[……][……][……] 

 

                                                        
i Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

ii  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.” 

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 

δικαίου
12

; 

[] 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: […….............] 
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις
13

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές 

τις περιστάσεις
14

 

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 παράπτωμα
15

; 

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:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 
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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 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
iii

 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 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

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 εγκατάστασής16
 του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

- - 

- - 

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: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
iii

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
iii

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

Για την επιτόπια απόκριση σε περίπτωση βλάβης 

και σε χρόνο μικρότερο των εξήντα (60) λεπτών, 

………………….. 

 

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: 
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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): 

[……][……][……] 

 

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 αναφέρονται

iii
, 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 δωρεάν
iii

. 
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  υπογραφή(-ές): [……]    
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1. 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. 

2. 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). 

3.  Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

4.  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). 

5. 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 

6. 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. 

7. 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”. 

8. 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. 4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 

διατάξεις.". 

9. 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 ). 

10. 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). 

11. 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  

12. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

13. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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14. Άρθρο 73 παρ. 5. 

15. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

16. Οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις όπως 

καθορίζονται. 

 

17PROC006056309 2017-04-11

ΑΔΑ: Ψ6ΒΙΩΨΚ-9ΑΒ


		2017-04-11T11:33:17+0300
	Athens




