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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1                                                    
                          144 52  -  Μεταμόρφωση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Κωνσταντίνος Μητσόπουλος                                   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132012904
Ε-mail: kmitsopoulos@metamorfossi.gr

                     
                          

                   
        Μεταμόρφωση:       
                  

       ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς  στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης για την αναβάθμιση 
/αντικατάσταση  υλικοτεχνικού εξοπλισμού για το ΚΕΠ  του Δήμου Μεταμόρφωσης  στο πλαίσιο του 
έργου « Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», ποσού  10.291,38€  

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3) Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

4) Τις διατάξεις του N. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά 
με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 
της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα των άρθρων 43 και 44.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της   οικονομικής και   αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 
Ρυθμίσεις για   τον εκσυγχρονισμό του  πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
για την  αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή   
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις  αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και  
άλλες διατάξεις».

6) Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές».
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7) Τις διατάξεις του Ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α157/04.019.2021) « Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και 
επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα 
αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες 
διατάξεις»

8) Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
9) Την με αρ. πρωτ.224/20-10-2022 επιστολή του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
10)  Την υπ.αριθμόν 296/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ: Ψ4Π0ΩΚΒ-63Ψ)
11)  Τις με αρ. πρωτ. 52336/05-12-2022  τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν από το Αυτοτελές 

Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
12) Τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 22REQ011740150/2022 του πρωτογενούς 

αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ
13) Τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 22REQ011856536/2022 έγκρισης  του 

πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ
14) Την υπ.αριθμόν  965/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ( ΑΔΑ:9ΒΜΑΩΚΒ-1ΕΚ ) 
15) Την υπ.αριθμόν 366/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ: Ψ9ΦΨΩΚΒ-ΚΞΖ) 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει προσφορά για την για την αναβάθμιση 
/αντικατάσταση  υλικοτεχνικού εξοπλισμού για το ΚΕΠ  του Δήμου Μεταμόρφωσης, με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης,  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος  σύμφωνα με το άρθρο 32 
παρ. 2 περ. γ  του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021.

A/A CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ M.M ΠΟΣΟΤΗΤΑ
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ

1 30213000-5 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές TEM 7  640,00 €  4.480,00 € 

2 30231310-3 Επίπεδες Οθόνες ΤΕΜ 7  160,00 €  1.120,00 € 

3 30213200-7 Τablet για wallet ΤΕΜ 3  166,50 €  499,50 € 

4 30213200-7 Τablet αξιολόγησης ΤΕΜ 1  200,00 €  200,00 € 

5 30232110-8 Εκτυπωτής leser ΤΕΜ 4  500,00 €  2.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ   χωρίς ΦΠΑ 8.299,50 €

ΦΠΑ 1.991,88 €

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 10.291,38 €

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τριάντα ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 (22-12- 
2022). 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας  είτε  (α) με συστημένη 
επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 
(Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1 - Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ 14452 ). 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο μέχρι την 
ανωτέρω  ημερομηνία.
Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63a18d99eb32ff008d3b7eed στις 20/12/22 14:53

Αντίγραφο των όρων  διαπραγμάτευσης  και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών (αρμόδιος υπάλληλος;  Κωνσταντίνος 
Μητσόπουλος, τηλ. 2132012900, e-mail: kmitsopoulos@metamorfossi.gr ) ενώ το αναλυτικό τεύχος των 
όρων διαπραγμάτευσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου ( www.metamorfossi.gov.gr)

                                                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ



 

 

Σελίδα 1 

            

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         
  ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

  Δ/ΝΣΗ.: Ι. ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                     
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  ΠΛΗΡ. :  Κωνσταντίνος Μητσόπουλος 

  Τηλ.: 2132012900 

   E- mail :  kmitsopoulos@metamorfossi.gr                                  Αριθμ. Πρωτ:  55221/2022           

   

 

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ  
 

 

   Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει ότι κατόπιν της υπ. αριθμόν  366/2022 απόφασης   

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ9ΦΨΩΚΒ-ΚΞΖ), προβαίνει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση,  βάσει του άρθρου 32 παρ. 2, περ. γ΄ του Ν.4412/2016, λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ποσού 10.291,38€  συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ και  καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές, σύμφωνα με 

τους παρακάτω όρους: 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090107358 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E84607.0001 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ι. ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 

Πόλη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 14452 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL301 

Τηλέφωνο 2132012900 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) kmitsopoulos@metamorfossi.gr   

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.metamorfossi.gov.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  o Δήμος Μεταμόρφωσης   και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση - Υποτομέα ΟΤΑ 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία φορέα υλοποίησης 

Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής 

Ο.Τ.Α  

Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1 -Μεταμόρφωση Αττικής Τ.Κ. 14452 

ΑΦΜ:    090107358                                      Δ.Ο.Υ: Ν. Ιωνίας 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας  www.metamorfossi.gov.gr  

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Η διαδικασία θα  διεξαχθεί με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος 

βάσει του άρθρου 32 παρ.2 περ.γ του Ν.4412/2016,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του 

Ν.4782/2021  . 
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη για την εκτέλεση της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των   10.291,38€ συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ, θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 60.7135.0013 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2022 και θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Έργου 

«Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π.» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η αναβάθμιση – αντικατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισμού                        

στο  ΚΕΠ του Δήμου Μεταμόρφωσης. 

Ακολουθεί  αναλυτικός  πίνακας με το αντικείμενο της σύμβασης: 

A/A CPV 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
M.M ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 30213000-5  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές TEM 7 
 

 640,00 €   4.480,00 €  

2 30231310-3  Επίπεδες Οθόνες ΤΕΜ 7 
 

 160,00 €   1.120,00 €  

3 30213200-7  Τablet για wallet ΤΕΜ 3 
 

 166,50 €   499,50 €  

4 30213200-7  Τablet αξιολόγησης ΤΕΜ 1 
 

 200,00 €   200,00 €  

5 30232110-8  Εκτυπωτής leser ΤΕΜ 4 
 

 500,00 €   2.000,00 €  

 
 ΣΥΝΟΛΟ   χωρίς ΦΠΑ 

  
8.299,50 € 

 
 ΦΠΑ  

  
1.991,88 € 

 
 ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 

  
10.291,38 € 

 

Η παρούσα σύμβαση δεν  υποδιαιρείται σε  τμήματα 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει μόνο 

την τιμή. 

Το αντικείμενο της σύμβασης  αναλύεται  στους παρακάτω κωδικούς CPV:  

 30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 30231310-3 Επίπεδες οθόνες 

 30232110-8 | Εκτυπωτές λέιζερ 

 30213200-7 – Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση 

γραφίδας 

 

Η σύμβαση θα έχει  διάρκεια  τριάντα ημέρες  από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με 

την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη, καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

I ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  της παρούσας.  
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

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

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 

διατάξεις» 

 της υπ' αριθμ. 76928/13.07 .2021 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075  )  

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 

Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

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

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

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

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»,  

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

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

των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

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

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
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ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 

119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 Τις διατάξεις του  Ν. 4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021 Μέρος Α (Άρθρα 1 - 142) (Κωδικοποιημένος) 

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 

ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 

την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

 Τις διατάξεις του Ν.4825  ΦΕΚ A 157/4.9.2021  Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών 

πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής 

και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης 

και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις. 

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

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

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

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

ρητά παραπάνω. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4912/2022 ( Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  και άλλες διατάξεις 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

-    Τις με αρ. πρωτ.  52336/05-12-2022  τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν από το Αυτοτελές Τμήμα    

      Προγραμματισμού & Ανάπτυξης  

     Τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)  22REQ011740150/2022 του πρωτογενούς     

      αιτήματος  

  Τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)  22REQ011856536/2022 έγκρισης  του 

πρωτογενούς  αιτήματος  

- Tην υπ. αριθμ. 366 /2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΦΨΩΚΒ-ΚΞΖ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκαν η διενέργεια, οι τεχνικές προδιαγραφές,  καθορίστηκαν οι όροι  της διαπραγμάτευσης  &   

συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την αναβάθμιση – 

αντικατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισμού  στο  ΚΕΠ του Δήμου Μεταμόρφωσης, χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  Πέμπτη  22  Δεκεμβρίου  2022  (22-12-

2022)  

   Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας  είτε  (α) με 

συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής (Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 - Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ 14452 ).  

   Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το 

αργότερο μέχρι την ανωτέρω  ημερομηνία. 

   Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών 

που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  

   Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, 

ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
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1.6 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεταμόρφωσης www.metamorfossi.gov.gr 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

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

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους, 

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

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

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

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα: 

1. Οι όροι της  παρούσας  με τα παραρτήματα της. 

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Αντίγραφο των όρων διαπραγμάτευσης, δίνεται δωρεάν από τον Δήμο Μεταμόρφωσης, οδός Ι. Ράλλη & 

Δημαρχείου 1  και είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αρμόδιος υπάλληλος,   Κωνσταντίνος Μητσόπουλος,  τηλέφωνο επικοινωνίας  2132012900 

 e-mail:kmitsopoulos@metamorfossi.gr. 

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

μέσω της ιστοσελίδας  www.metamorfossi.gov.gr 

 

2.1.3 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα έγγραφα συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.4 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 

μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, για το σκοπό της 

αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 

εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και 

της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική 

ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 

Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 

τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 

σύμβαση. 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με 

την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

παρούσας   

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή.  

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

    Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε  (α) με 

συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής (Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 - Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ 14452 ).  

    Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο 

μέχρι την ημερομηνία όπως ορίζεται στο άρθρο 1.5 της παρούσας.  

    Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  

    Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι 

αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

2.4.3  Περιεχόμενα  φακέλων  

 

Κάθε "προσφέρων'' θα πρέπει να υποβάλλει κλειστό φάκελο προσφοράς, στον οποίο θα πρέπει 

να αναγράφονται εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία αυτού που υποβάλλει την προσφορά (επωνυμία, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς επίσης και τις ενδείξεις:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς: Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής  

Διεύθυνση: Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 144 52 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ   ΛΟΓΩ ΤΟΥ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ 

Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, με τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής τρεις (3)  

ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους: 

 Φάκελος "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 

 Φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

 Φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

 

 

O φάκελος "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"  θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού :  

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86,  που θα  συνταχθεί μετά την σχετική πρόσκληση, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για  κάποιο από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1   του Ν.4412/2016. 

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου  εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του. 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το οποίο θα πρέπει να 

έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής του, εκτός αν σύμφωνα με 

τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος και  από το οποίο θα προκύπτει η 

συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Φορολογική ενημερότητα  για κάθε νόμιμη χρήση, που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή 

πιστοποιητικό ότι έχουν επαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό  για την καταβολή των φορολογικών  τους 

υποχρεώσεων, και τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού. 
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Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

της, και θα προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους 

υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους και τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού, μαζί με υπεύθυνη δήλωση με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους υποχρεούνται  να καταβάλλει εισφορές 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή του από το 

οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, άρθρο73 του Ν.4412/2016. 

Η υποχρέωση αυτή αφορά στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε),  Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών Εταιρειών Ι.Κ.Ε και προσωπικών εταιρειών  ( Ο.Ε & Ε.Ε), τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου  και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούνται, κατά την κείμενου 

νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση  και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή, πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης ( όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ , συγκρότηση Δ.Σ σε σώμα 

σε περίπτωση Α.Ε κλπ, ανάλογα με την νομική μορφή του οικονομικού φορέα) συνοδευόμενα από 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

 

 

Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού: 

Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία τους 

με τις απαιτήσεις των τεχνικών  προδιαγραφών.  

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται.  

Περιλαμβάνει έγγραφα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών 

Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι όλα τα μηχανήματα θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και όχι 

ανακατασκευασμένα με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία. 

Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως δωρεάν) αποτελεί λόγο 

απόρριψης της προσφοράς. 

 

 

Ο φάκελος " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού: 

Την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα η οποία  συντάσσεται με βάση το 

αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης & σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς που 

βρίσκεται στο  Παράρτημα ΙΙ της παρούσας  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσας. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην σχετική μελέτη. 

 

2.4.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα πενήντα  

(50) ημερών  από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 

κανονική. 

 

2.4.5 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς,  

Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 

2.4.4. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών),  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, , εφόσον αυτές 

δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν 

έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα τις 

διατάξεις του  ν. 4412/2016.  

γ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

Η αποσφράγιση & αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή , όπως αυτή ορίστηκε 

με την υπ.αριθμόν   366/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ: Ψ9ΦΨΩΚΒ-ΚΞΖ ) 

3.2 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η κατακύρωση της διαδικασίας, θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών, της τεχνικής προσφοράς καθώς και της οικονομικής προσφοράς   

Στην συνέχεια ο ανάδοχος θα κληθεί με ειδική πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης μέσα σε 

προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της. 

 

 

3.3  Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων  

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118,  όποιος έχει 

έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς 

και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), το οποίο αποφαίνεται 

αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής 

προσφυγής. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 

 

3.4 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.4412/2016. 

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί,  να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας  και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.2 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.2.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.2.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

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

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 

πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 

συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 

συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 

μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 

εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 

αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 

μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 

σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.3 Υπεργολαβία 

4.3.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.3.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 

οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 

αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 
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τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των ειδών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ειδικότερα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), 

επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 7 του Ν.4912/2022 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 

δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 

203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 

ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της 
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αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά 

σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο 

οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 

σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο 

τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 

μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 

αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 

την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 

που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για 

την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία 

του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

5.2.2.  Αν τα είδη  φορτωθούν  - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών 

χωρίς ΦΠΑ.  

Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου 

ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης  

εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης ), 6.3 . (Απόρριψη 

συμβατικών ειδών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 

σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 

διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 

προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 

οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 

του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 

μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 

στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 

παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης  

6.1.1. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια  τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της και στο 

ανωτέρω  χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση των ειδών συμπεριλαμβανομένης  

της τοποθέτησης στην έδρα του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Μεταμόρφωσης  επί της οδού 

Ιωάννη Ράλλη  7 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία 

που προτίθεται να την πραγματοποιήσει, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

6.2  Παραλαβή - Χρόνος και τρόπος παραλαβής  

6.2.1. H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 

ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα,  σύμφωνα με την 

παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Τα είδη  που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των ειδών  και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αντίστοιχου αντικειμένου της σύμβασης. 

Αν η παραλαβή των ειδών  και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών , με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
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6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4  Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι τιμές θα είναι σταθερές για όλη την διάρκεια της σύμβασης & δεν αναπροσαρμόζονται. 

 

6.5  Δείγματα  

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διαδικασία 

  

6.6  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τους όρους της παρούσας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016 & οι λοιπές διατάξεις που μνημονέυονται στο προοίμιο της παρούσας. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 

που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 

Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 

ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 

των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 

φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 

κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 

εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 

να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 

αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 

και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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,  

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2022 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.291,38 € (συμπ. Φ.Π.Α.) 

Κ.Α.Ε.: 60.7135.0013 

ΕΙΔΟΣ: Προμήθεια 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 100% Χρηματοδότηση 

 

        

 

 

                   

                                         

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ: 

«Αναβάθμιση / αντικατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισμού ΚΕΠ, στα πλαίσια του έργου 
«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Ι.Ράλλη & Δημαρχείου  

14452 – Μεταμόρφωση 
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CPV: 

30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

30231310-3 Επίπεδες οθόνες 

30232110-8 | Εκτυπωτές λέιζερ 

30213200-7 – Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση 

γραφίδας 
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Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Σύμβασης  - Τεχνική Περιγραφή 

Με την με αρ. πρωτ. 224/20.10.2022 επιστολή του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

μας ενημέρωσε ότι εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η δράση για την 

αναβάθμιση των ΚΕΠ όλης της χώρας. Η δράση περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση των 

ΚΕΠ βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αλλά και την αναβάθμιση και / ή αντικατάσταση 

του υλικοτεχνικού του εξοπλισμού. 

Ειδικότερα χρηματοδοτείται: 

• Το κόστος ανακαίνισης του υπάρχοντος ΚΕΠ 

• Το κόστος της προμήθειας για την αντικατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

• Το κόστος της προμήθειας για την αντικατάσταση εκτυπωτών 

• Το κόστος της προμήθειας tablet για να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ 

• Το κόστος προμήθειας tablet για την αξιολόγηση των υπηρεσιών των ΚΕΠ από τους πολίτες  

Σύμφωνα με τον «Οδηγό υποβολής προτάσεων δράσεων στο πλαίσιο του Έργου 

Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», ο Δήμος Μεταμόρφωσης χρηματοδοτείται με τα παρακάτω ποσά 

για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων.  

Δράση για την προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet 

Δράση Ποσό χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 24% Ποσό με ΦΠΑ 

Tablets για Wallet 500,00 € 120,00 € 620,00 € 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 5.600,00 € 1.344,00 € 6.944,00 € 

Εκτυπωτές 2.000,00 € 480,00 € 2.480,00 € 

Σύνολα 8.100,00 € 1.944,00 € 10.044,00 € 

 

Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από 
τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

Δράση Ποσό χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 24% Ποσό με ΦΠΑ 

Tablet Αξιολόγησης 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

 

Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης του ΚΕΠ 
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Δράση Ποσό χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 24% Ποσό με ΦΠΑ 

Εργασίες ανακαίνισης του 

ΚΕΠ 
13.640,00 € 3.273,60 € 16.913,60 € 

 

Σύνολο Δράσεων 21.940,00 € 5.265,60 € 27.205,60 € 

 

Η πράξη είναι συνολικού προϋπολογισμού 27.205,60€ και είναι χρηματοδοτούμενη στο 

σύνολο της (100%). Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ του έργου 

συνολικού ποσού χρηματοδότησης 10.292,00€. 

Στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται ότι η συμβασιοποίηση των έργων της δράσης οφείλει 

να έχει ολοκληρωθεί έως την 31/12/2022. 

Με την υπ. αριθμ. 296/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : Ψ4Π0ΩΚΒ-63Ψ) 

εγκρίθηκαν:  

 Η αποδοχή της χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού ύψους 27.205,60€ της πράξης 

«Εκσυγχρονισμός του ΚΕΠ Δήμου Μεταμόρφωσης» στο πλαίσιο του έργου 

«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» και η ανάληψη υλοποίησης της δράσης όπως 

αυτή αποτυπώνεται στο Παράρτημα Ι – Επιλέξιμοι Δήμοι και Δράσεις του Έργου» του 

«Οδηγού υποβολής προτάσεων δράσεων». 

 Η αποδοχή των όρων υλοποίησης και χρηματοδότησης όπως καθορίζονται στον οδηγό 

υποβολής προτάσεων, δράσεων στο πλαίσιο έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους 

Δήμους της χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 

2.0» καθώς και 

 Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η αντίστοιχη εγγραφή της πράξης σε ΚΑΔ του 

έτους 2022 με ποσό 27.205,60€, ως χρηματοδοτούμενο.  

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκαν οι ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν την 

προμήθεια θέματος, ώς ακολούθως :  

 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ( Desktop PC) 

AA ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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1 

Να αναφερθεί  το μοντέλο 

και ο κατασκευαστής του 

προσφερόμενου Η/Υ 

ΝΑΙ   

2 

Το προσφερόμενο μοντέλο να 

έχει ανανκοινωθεί εντός του 

2022 

ΝΑΙ   

3 

Το προσφερόμενο μοντέλο να 

διαθέτει πιστοποίηση CE, 

ENERGY STAR 

ΝΑΙ   

4 

Το προσφερόμενο μοντέλο να 

αποτελείται από 

επεξεργαστή τύπου i3-12100 

12ης γενιάς ή ισοδύναμο 

άλλου κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

5 

Ο επεξεργαστής να διαθέτει 

συχνότητα λειτουργίας 

βασική σε GHz ≥ 3.3 ή 

ισοδύναμο άλλου 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

6 

Να διαθέτει κάρτα δικτύου 

10/100/1000Mbps(Gigabit 

Ethernet) 

NAI   

7 
Η χωρητικότητα του δίσκου 

να είναι ≥ 250 GB SSD 
ΝΑΙ   

8 

Το μέγεθος της 

προσφερόμενης μνήμης να 

είναι ≥  8 GB 

ΝΑΙ   

9 
Η Ισχύς του τροφοδοτικού να 

είναι  ≥200W 
NAI   

10 

O Η/Υ να διαθέτει 

προεγκατεστημένο 

λειτουργικό σύστημα 

Windows 10 Pro ENG/GR 

ΝΑΙ   

11 

Ο προσφερόμενος Η/Υ να 

συνοδεύεται από ενσύρματο 

ελληνικό πληκτρολόγιο USB 

και ποντίκι USB 

NAI   

12 

Ο προσφερόμενος 

υπολογιστής να συνοδεύεται 

με τουλάχιστον 5 έτη 

εγγύηση κατασκευαστή 

ΝΑΙ   
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Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Monitor) 

AA ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Να αναφερθεί το μοντέλο και ο 

κατασκευαστής της 

προσφερόμενης οθόνης 

ΝΑΙ   

2 Διαγώνιος οθόνης σε ίντσες ≥ 23,8   

3 Ανάλυση οθόνης ≥ 1920x1080p   

4 Φωτεινότητα οθόνης ≥ 250 nits   

5 

Το προσφερόμενο μοντέλο 

οθόνης να έχει αναλογία 

αντίθεσης 

≥ 1000:1   

6 
Η οθόνη να έχει γωνία θέασης 

178/178 μοίρες 
ΝΑΙ   

7 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

οθόνης σε κανονική λειτουργία 

να είναι 

≤ 7ms   

8 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της 

οθόνης σε γρήγορη λειτουργία 

να είναι 

≤ 5ms   

9 
Η οθόνη να διαθέτει Anti-glare 

επικάλυψη 
ΝΑΙ   

10 Η οθόνη να διαθέτει θύρα HDMI NAI   

11 Η οθόνη να διαθέτει θύρα VGA NAI   

12 
Η οθόνη να διαθέτει θύρα 

Display Port 1.2 
NAI   

13 Η οθόνη να υποστηρίζει κλίση  ≥ -5° εώς ≤ 23°   

14 
Βάρος οθόνης χωρίς τη 

συσκευασία σε κιλά 
≤ 4.90 kg   

15 

Να διαθέτει πιστοποιητικά 

ENERGY STAR, TCO 8.0 , EPEAT 

silver , windows Certification 

ΝΑΙ   

16 Να διαθέτει Kensington Lock Slot ΝΑΙ   

17 
Να διαθέτει ενσωματωμένο 

τροφοδοτικό 
ΝΑΙ   

18 
Αριθμός υποστηριζομένων 

χρωμάτων 
16.7Million   

 



 

 

Σελίδα 29 

Εκτυπωτές 

AA ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ   

1 Να αναφερθεί το μοντέλο και ο 

κατασκευαστής του 

προσφερόμενου εκτυπωτή 

ΝΑΙ   

2 Ο προσφερόμενος εκτυπωτής 

να διαθέτει οθόνη λειτουργίας 

LCD 5 ιντσών  

NAI   

3 Ο προσφερόμενος εκτυπωτής 

να διαθέτει λειτουργία διπλής 

εκτύπωσης  

ΝΑΙ   

4 Ο προσφερόμενος εκτυπωτής 

να είναι λειτουργίας laser 

ΝΑΙ   

5 Ταχύτητα εκτύπωσης A4 σε 

ασπρόμαυρη λειτουργία  

≥ 35 ppm   

6 Ταχύτητα εκτύπωσης A4 

διπλής όψεως 

≥ 30 ipm   

7 Ανάλυση εκτύπωσης  ≥ 1200x1200 dpi   

8 Χρόνος προθέρμανσης 

λειτουργίας 

≤ 15 

δευτερόλεπτα 

  

9 Χρόνος εμφάνισης πρώτης 

σελίδας 

≤ 6 

δευτερόλεπτα 

  

10 Μέγεθος μνήμης του εκτυπωτή ≥ 1GB   

11 Ο εκτυπωτής να διαθέτει τις 

παρακάτω θύρες εισόδου: USB 

2.0 (Hi-Speed USB), 10BASE-

T/100BASE-TX/1000BASET, 

Wireless 802.11b/g/n 

ΝΑΙ   

13 Ο εκτυπωτής να διαθέτει multi-

purpose tray πολλών σελίδων  

≥ 100 σελίδων   

14 Να διαθέτει συρτάρι εισόδου 

χαρτιού μεγέθους 

≥ 250 σελίδων   

15 Το μέγεθος εξόδου χαρτιών να 

είναι 

≥ 150 σελίδες   

16 Να υποστηρίζει τις παρακάτω 

μεθόδους απομακρυσμένης 

εκτύπωσης: ; Mopria, Google 

Drive, Dropbox,AirPrint 

ΝΑΙ   
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17 Ταχύτητα ανάγνωσης 

(scanning) 

≥ 35ipm   

18 Να υποστηρίζει τις παρακάτω 

μεθόδους ανάγνωσης 

(scanning): 

-Scan σε Η/Υ 

-Scan σε usb memory key 

-Scan σε FTP 

-Scan σε Cloud 

NAI   

19 επίπεδο θορύβου σε λειτουργία  ≤ 55db   

20 Το πολυμηχάνημα να είναι 

αθόρυβο σε λειτουργία 

αδράνειας σύμφωνα με το ISO 

7779 

ΝΑΙ   

 

 

Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet 

AA ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Να αναφερθεί ο 

κατασκευαστής και το μοντέλο  

ΝΑΙ   

2 Βάρος Tablet ≤ 500g   

3 Μέγεθος οθόνης σε ίντσες ≥ 10”   

4 Ανάλυση οθόνης 1920x1200    

5 Αριθμός χρωμάτων  ≥ 16.7Million 

Colors 

  

6 Τύπος οθόνης IPS οθόνη αφής   

7 Αριθμός επεξεργαστών  ≥ 4x 2.0Ghz + ≥ 

4x 1.7Ghz 

  

8 Να διαθέτει ενσωματωμένη 

κάρτα γραφικών 

ΝΑΙ   

9 Μέγεθος μνήμης RAM  ≥ 4GB   

10 Αριθμός MP πίσω κάμερας ≥ 5MP   

11 Ανάλυση εικόνας κάμερας ≥ 2560x1920   
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pixels 

12 Ανάλυση βίντεο κάμερας ≥ 1920x 1080 

pixels 

  

13 Αριθμός MP μπροστινής 

κάμερας 

≥ 2MP   

14 Ανάλυση εικόνας μπροστινής 

κάμερας 

≥ 1280x720 

pixels 

  

15 Μέγεθος μπαταρίας ≥ 5000mAh   

16 Να έχει δυνατότητα σύνδεσης 

μέσω WiFi με τα πρωτόκολλα 

802.11 a/b/g/n/ac 

ΝΑΙ   

17 Να διαθέτει Bluetooth ΝΑΙ   

18 Να διαθέτει τους ακόλουθους 

σένσορες 

-Σένσορας απόστασης 

-Σένσορας βαρύτητας 

-Σένσορας φωτός 

περιβάλλοντος 

ΝΑΙ   

19 Να διαθέτει ηχεία εξόδου 2 

καναλιών 

ΝΑΙ   

20 Χωρητικότητα tablet ≥ 128GB   

21 Το tablet να συνοδεύεται από 

γραφίδα 

ΝΑΙ   

 

 

Tablets θέσεων εργασίας 

AA ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Να αναφερθεί ο 

κατασκευαστής και το 

μοντέλο  

ΝΑΙ   

2 Βάρος Tablet ≤ 500g   

3 Μέγεθος οθόνης σε ίντσες ≥ 10”   

4 Ανάλυση οθόνης 1920x1200    

5 Αριθμός χρωμάτων  ≥ 16.7Million 

Colors 
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6 Τύπος οθόνης IPS οθόνη αφής   

7 Αριθμός επεξεργαστών  ≥ 4x 2.0Ghz + ≥ 4x 

1.7Ghz 

  

8 Να διαθέτει ενσωματωμένη 

κάρτα γραφικών 

ΝΑΙ   

9 Μέγεθος μνήμης RAM  ≥ 4GB   

10 Αριθμός MP πίσω κάμερας ≥ 5MP   

11 Ανάλυση εικόνας κάμερας ≥ 2560x1920 pixels   

12 Ανάλυση βίντεο κάμερας ≥ 1920x 1080 

pixels 

  

13 Αριθμός MP μπροστινής 

κάμερας 

≥ 2MP   

14 Ανάλυση εικόνας μπροστινής 

κάμερας 

≥ 1280x720 pixels   

15 Μέγεθος μαπταρίας ≥ 5000mAh   

16 Να έχει δυνατότητα σύνδεσης 

μέσω WiFi με τα πρωτόκολλα 

802.11 a/b/g/n/ac 

ΝΑΙ   

17 Να διαθέτει Bluetooth ΝΑΙ   

18 Να διαθέτει τους ακόλουθους 

σένσορες 

-Σένσορας απόστασης 

-Σένσορας βαρύτητας 

-Σένσορας φωτός 

περιβάλλοντος 

ΝΑΙ   

19 Να διαθέτει ηχεία εξόδου 2 

καναλιών 

ΝΑΙ   

20 Χωρητικότητα tablet ≥ 64GB   
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ρθρο 2ο: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

 

Το κόστος του αντικειμένου της σύμβασης  αναλύεται ως ακολούθως: 

 

A/A CPV 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ή  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
M.M ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 30213000-5  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές TEM 7 
 

 640,00 €   4.480,00 €  

2 30231310-3  Επίπεδες Οθόνες ΤΕΜ 7 
 

 160,00 €   1.120,00 €  

3 30213200-7  Τablet για wallet ΤΕΜ 3 
 

 166,50 €   499,50 €  

4 30213200-7  Τablet αξιολόγησης ΤΕΜ 1 
 

 200,00 €   200,00 €  

5 30232110-8  Εκτυπωτής leser ΤΕΜ 4 
 

 500,00 €   2.000,00 €  

 
 ΣΥΝΟΛΟ   χωρίς ΦΠΑ 

  
8.299,50 € 

 
 ΦΠΑ  

  
1.991,88 € 

 
 ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 

  
10.291,38 € 

 

 

Η  δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 10.291,38€ (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%) 

και θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου μέσω χρηματοδότησης / επιχορήγησης από το Υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης βαρύνοντας τον υπό αναμόρφωση ΚΑΕ : 60.7135.0013 του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μεταμόρφωσης 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης  αναλύεται  στους παρακάτω κωδικούς CPV:  

 30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 30231310-3 Επίπεδες οθόνες 

 30232110-8 | Εκτυπωτές λέιζερ 

 30213200-7 – Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση 

γραφίδας 

 

Άρθρο 3ο : Ισχύουσες διατάξεις 

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

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 

ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

 τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» 

 τον Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-20008) 

«Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών . 

 τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 τον Ν.2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα», 

 τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
 την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές»,  

 τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

 Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ  Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις».  

 το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες." 

 τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 τις διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων 

εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις 

Διαδικασιών», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74), 

 τον Ν.4389/2016 (ΦΕΚ  Α΄/248) «Κύρωση  Κώδικα  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 τον Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 τον Ν. 4625/2019 (Α’ 135) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 

άλλες επείγουσες διατάξεις». 

 την με αρ. 76928 (Β’ 2453/08.06.2021) Απόφαση  του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 τον Ν.4825/2021 (ΦΕΚ Α’157/2021) Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και 

επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, 

ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4912/2022 ( Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  και 

άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 

 

Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφοράς είναι:  

α. Η Τεχνική Περιγραφή   

β. Η Προσφορά του Οικ. Φορέα 

 

Άρθρο 5ο: Διαδικασία Ανάθεσης 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 1 παρούσης, ο τρόπος ανάθεσης της 

προμήθειας θα καθοριστεί κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω του 

κατεπείγοντος. 

 

Άρθρο 6ο: Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης, Τρόπος – Τόπος  παράδοσης 

Η παράδοση των ειδών θα έχουν ολοκληρωθεί εντός τριάντα  (30) ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

Ο χώρος παράδοσης των ειδών  θα είναι το ΚΕΠ Δήμου Μεταμόρφωσης (οδός Ι. Ράλλη 7, Μεταμόρφωση 

Αττικής 14452).  

Η όποια μεταφορά απαιτηθεί και η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών τόσο στο κεντρικό Δημοτικό 

Κατάστημα όσο και στα περιφερειακά κτίρια, θα γίνει με έξοδα του αναδόχου. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 



 

 

Σελίδα 36 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν 

στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

 

 

Άρθρο 7ο: Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Κριτήριο κατακύρωσης 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς 

συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα 

έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει 

τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, 

τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 

αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 

νόμιμους εκπροσώπους τους.   

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης.  

Προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης θα απορρίπτονται.  

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

με βάση την τιμή.  
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Άρθρο 8ο:  Τρόπος Υποβολής και Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

Κάθε «προσφέρων» θα πρέπει να υποβάλλει κλειστό ενιαίο φάκελο προσφοράς, στον οποίο 

θα πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία αυτού που υποβάλλει την 

προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ονοματεπώνυμο αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά) καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς: Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής 

Διεύθυνση: Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, Τ.Κ.: 144 52 

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:       /2022 

Απευθείας ανάθεσης για την Επιλογή Αναδόχου για την 

«Αναβάθμιση / αντικατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισμού ΚΕΠ, στα 
πλαίσια του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» 

 

Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, με τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής 

ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους: 

- Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

- Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

- Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

 Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  θα περιέχει: 
α. Έγγραφο από το οποίο  θα προκύπτει η άσκηση  δραστηριότητας, συναφή με αντικείμενο 

της σύμβασης   

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει δεν υφίστανται 

λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τις παρ 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

γ. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης ( 

όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ , συγκρότηση Δ.Σ σε σώμα σε 

περίπτωση Α.Ε κλπ , ανάλογα με την νομική μορφή του οικονομικού φορέα) συνοδευόμενα 

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

 Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,   θα περιέχει: 
 Αναλυτική τεχνική  περιγραφή των προσφερόμενων ειδών  
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι όλα τα μηχανήματα θα είναι καινούρια, 

αμεταχείριστα και όχι ανακατασκευασμένα με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη 

επεξεργασία. 
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 Ο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει την  Οικονομική προσφορά 

σύμφωνα με το έντυπο που βρίσκεται στο  Παράρτημα  Ι  της παρούσας. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων με 

τις ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν.4782/2021. 

Εάν οι οικονομικές προσφορές κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή 

που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016 όπως ισχύουν μετά την 

εφαρμογή του Ν.4782/2021. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.  

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

περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις 

σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε 

κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται στην 

αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 

Άρθρο 9ο  - Δείγματα 

Δεν απαιτούνται δείγματα στην παρούσα διαδικασία. 

Άρθρο 10ο: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης - Χρόνος υποβολής  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το αρ. 103 του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4782/2021 αποστέλλει σχετική 

πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση αντί του αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου, στην οποία θα δηλώνει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται 

στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το αρθρο 22 του 

Ν.4782/2021. Η υπεύθυνη δήλωση αφορά τον οικονομικό φορέα σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ή σε  περίπτωση νομικού προσώπου τον νόμιμο εκπρόσωπο, όπως αυτός ορίζεται 

στο άρθρο  79  Α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το αρθρο 28 του Ν.4782/2021. 

β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας    

γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
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δ) Υπεύθυνη δήλωση με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ,  ο 

οικονομικός φορέας  υποχρεούνται  να καταβάλλει εισφορές 

 

Άρθρο 11ο : Υπογραφή Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου για την υπογραφή της Σύμβασης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)  

ημερών  από την  ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσέλθει, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

 

Άρθρο 12ο: Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 

18/1989 (Α΄ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη 

άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. 

 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο 

με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 

Άρθρο 13ο :     Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

 

Άρθρο 14ο :   Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

τριάντα (30) ημερών  από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 

προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Άρθρο 15ο :   Παραλαβή παραδοτέων  

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα 105  του Ν 4782/2021 : 

Ειδικότερα και σύμφωνα με τη παρ. 10 του ανωτέρω άρθρου «Κατά παρέκκλιση από τα 

αναφερόμενα στην παρ. 1 για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών με 

εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118, δεν απαιτείται 

συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και η παραλαβή γίνεται με 

βεβαίωση που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, για την οποία προορίζονται τα 

αγαθά ή της υπηρεσίας που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτόν με την απόφαση ανάθεσης». 
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Αρμόδιο τμήμα για την παρακολούθηση και παραλαβή της παρούσας σύμβασης θα είναι το 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής. 

 

Άρθρο 16ο :   Εγγυήσεις 

Δεν απαιτούνται εγγυητικές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης. 

Ωστόσο τα είδη, θα είναι αρίστης ποιότητας και σε  περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος η 

επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο με δικά του έξοδα. 

Επιπρόσθετα ο ανάδοχος εγγυάται για την άρτια εκτέλεση των υπηρεσιών. 

Το αντικείμενο της σύμβασης καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό 

διάστημα δυο ετών από την ημερομηνία παραλαβής. 

 

Άρθρο 17ο :     Τρόπος πληρωμής, Φόροι, Τέλη και κρατήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το  100% της συμβατικής αξίας μετά την 

οριστική παραλαβή των παραδοτέων .  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  

Ειδικότερα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΑΔΗΣΥ), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν.4412/2016, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.4912/2022 

Η ως άνω κράτηση  υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με την  πληρωμή θα γίνει  η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού για τις προμήθειες και 8 % για τις 

υπηρεσίες. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα 

(30) ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την 

ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει 

περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο 

ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, 

χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η 

αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, παρα  μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.  
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Άρθρο 18ο : Υπεργολαβία - Εκχώρηση του αντικειμένου 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 

αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 

με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση 

της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 

του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του 

τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην 

αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει 

τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω 

ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 

4412/2016.  

Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στον νέο ανάδοχο, ο οποίος 

αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 19ο : Επίλυση διαφορών 

Οι τυχόν διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία από τα αρμόδια 

όργανα και τα αρμόδια δικαστήρια. 

 

Άρθρο 20ο : Έκπτωση αναδόχου  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου  
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α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση 

ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες 

με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της 

σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 

επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 

του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016  

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 

περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει 

τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.  Αν η προθεσμία 

που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 

εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων  

Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο 

κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση 

της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν 

προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό 

φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο 

τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 

εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές 

τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν 

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν 

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 
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Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 

αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά 

την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η 

προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 

φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων 

Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 

4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.  

 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 

τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 

της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 

του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 

ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 

Άρθρο 21ο :  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

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

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους,  

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

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

Άρθρο 22ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος Μεταμόρφωσης, τηρεί πλήρως τις οικονομικές του 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται στα παρακάτω: 

• Ο Ανάδοχος θα τηρεί  όσα αναγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσης 

μελέτης. 

• Ο Ανάδοχος θα  ευθύνεται κατά την εκτέλεση του παρόντος για τη λήψη όλων των απαραίτητων 

μέτρων ασφαλείας και την προστασία του προσωπικού του που θα απασχοληθεί για το σκοπό 

αυτό. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να δηλώσει  ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη τήρησης των διατάξεων 

ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με το προσωπικό του, για πιθανά ατυχήματα είτε εντός είτε 

εκτός των περιοχών εργασίας. 

• Ο Ανάδοχος θα  έχει την αποκλειστική ευθύνη να λαμβάνει τα προσήκοντα προληπτικά μέτρα για 

να προστατεύσει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στα πλαίσια της σύμβασης, το προσωπικό του 

καθώς και κάθε τρίτο κατά ενδεχομένων ατυχημάτων ή / και βλαβών που πιθανώς να προκληθούν 

από αυτόν ή / και από το προσωπικό του, και να φέρει την δαπάνη της τυχόν σχετικής βλάβης ή / 

και αποζημίωσης. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί, ότι διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα μέσα για την 

προσήκουσα, εμπρόθεσμη και άρτια εκτέλεση της σύμβασης. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί, ότι σε περίπτωση φθοράς με δική του υπαιτιότητα, του 

εξοπλισμού και των μέσων που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της σύμβασης, έχει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο εφεδρικό εξοπλισμό και μέσα ώστε η ολοκλήρωση της σύμβασης να 

προχωρήσει ομαλά και χωρίς καμία καθυστέρηση. Τα έξοδα επισκευής του εξοπλισμού και των 

μέσων του στην περίπτωση αυτή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 23 Ρήτρα Εμπιστευτικότητας κατά την Εκτέλεση της Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος, από την στιγμή που θα αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητες ή εμπιστευτικές 

πληροφορίες ψηφιακής μορφής ή σε φυσικό αρχείο, δεσμεύεται πως έχει λάβει γνώση ότι οι 

εμπιστευτικές αυτές πληροφορίες προστατεύονται από την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία 

περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και το Κανονιστικό Πλαίσιο που αφορά στη 

λειτουργία του Οργανισμού. 

Ο Ανάδοχος για όλα τα στοιχεία που θα παρασχεθούν από το Δήμο Μεταμόρφωσης, 

αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του Δήμου Μεταμόρφωσης αποφυγής οιασδήποτε 

διαρροής τους και του χειρισμού τούτων κατά τρόπον που εξασφαλίζεται απόλυτη εχεμύθεια.  

Η ως άνω υποχρέωση δεσμεύει και τον Δήμο Μεταμόρφωσης ως Αναθέτουσα Αρχή. 
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Σε περίπτωση που έχει δοθεί στον Ανάδοχο πρόσβαση σε Πληροφοριακά Συστήματα του 

Δήμου Μεταμόρφωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάξει το απόρρητο και να μην 

αποκαλύψει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης με τα οποία αποκτά πρόσβαση σε 

αυτά. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσβαση στα 

πληροφοριακά συστήματα του Δήμου Μεταμόρφωσης με τη χρήση των δικών του κωδικών και 

σε περίπτωση που έχει την υποψία ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τους δικούς του κωδικούς 

πρόσβασης, θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού 

Ανάπτυξης και Πληροφορικής του Δήμου Μεταμόρφωσης. 

Ο Ανάδοχος ως αποδέκτης πληροφοριών θα πρέπει: 

 Να λαμβάνει υπόψη ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δι’ ιδίαν μόνο 

χρήση η δε περαιτέρω διάδοση των σε τρίτους απαγορεύεται. 

 Να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών για σκοπούς άλλους από αυτόν για 

τον οποίο δόθηκαν. 

 Να μην αναπαραγάγει με οποιονδήποτε τρόπο τις ληφθείσες πληροφορίες. 

 Να επιστρέψει στο Δήμο Μεταμόρφωσης οποιοδήποτε έγγραφο εάν του ζητηθεί. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Ανάδοχο, βάσει νομοθετικής διάταξης, κανονισμού ή 

δικαστικής εντολής, να αποκαλύψει οποιαδήποτε από τις παρεχόμενες πληροφορίες, ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει αμέσως τον Δήμο Μεταμόρφωσης, 

προτού προβεί στην αποκάλυψη. 

Η υποχρέωσή του Αναδόχου σχετικά με την προστασία των απόρρητων και εμπιστευτικών 

πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση λόγω της εργασίας που του έχει ανατεθεί, της 

συνεργασίας του με τον Δήμο Μεταμόρφωσης ή της δυνατότητας χρήσης των υπηρεσιών που 

του έχει δοθεί, θα συνεχίζει να υφίσταται και μετά τον τερματισμό της παραπάνω σχέσης του 

με τον Δήμου Μεταμόρφωσης. 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται και έχει πλήρως κατανοήσει ότι η σκόπιμη αποκάλυψη εκ μέρους 

του εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να 

επισύρει νομικές διώξεις και κυρώσεις εναντίον του. Αποδέχεται επίσης ότι έχει πλήρως 

κατανοήσει πως η σκόπιμη και μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη αποτελεί καταστρατήγηση 

της κείμενης νομοθεσίας και λόγο για ενδεχόμενη κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.   

Άρθρο 24ο  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 

Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και 

για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους 

φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο 

πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της 

ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 

διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 

προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
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Άρθρο 25O  : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας, οι όροι της παρούσας και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

 

 

 

 

 Μεταμόρφωση, 05/12/2022 

Θεωρήθηκε  

Ο συντάκτης 

 

νδρέας Πανταζόπουλος 

ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 
Με απόφαση Δημάρχου 

Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 

Πληροφορικής 
 
 
 

Ανδρέας Πανταζόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ. :  

Α.Φ.Μ. :  

Δ.Ο.Υ. :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

FAX :  

E-MAIL :  

 

A/A CPV 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
M.M ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 30213000-5  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές TEM 7 
 

  

2 30231310-3  Επίπεδες Οθόνες ΤΕΜ 7 
 

  

3 30213200-7  Τablet για wallet ΤΕΜ 3 
 

  

4 30213200-7  Τablet αξιολόγησης ΤΕΜ 1 
 

  

5 30232110-8  Εκτυπωτής leser ΤΕΜ 4 
 

  

 
 ΣΥΝΟΛΟ   χωρίς ΦΠΑ 

  
 

 
 ΦΠΑ  

  
 

 
 ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 

  
 

 

 

 

 

                                                                                                                  ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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