
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                    

42
η
   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ      

 

                                                                                          ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 218/2020    

                                                                                                                                                 

Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση 

όρων διακήρυξης της «Προμήθειας Αναλωσίμων 

υλικών για Η/Υ – εκτυπωτές – φωτοτυπικών 

μηχανημάτων -  fax – scanner».     

 

       Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20
η
  του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    

του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική 

Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σαλαμίνος, ύστερα από την  υπ’ αριθμ.20470/16-

10-2020  πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δημάρχου 

Σαλαμίνος, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 

γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/10) 

και βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία επτά  (7) εκ  των  μελών  της.   

                                                                                                                              

ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ                                         ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΟΓΙΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ          

ΓΑΛΕΟΣ   ΣΥΜΕΩΝ        ΝΑΝΝΟΥ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΙΣΙΔΩΡΑ   

ΑΛΑΪΣΚΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                               ΓΚΙΝΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                                                           

ΒΑΚΑΛΗΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΔΟΥΜΕΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             

ΤΣΑΒΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                             

 

         Συνεχίζοντας τη Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δήμαρχος Σαλαμίνος, εισηγείται το θέμα της  ημερήσιας 

διάταξης που αφορά: Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης της 

«Προμήθειας Αναλωσίμων υλικών για Η/Υ – εκτυπωτές – φωτοτυπικών μηχανημάτων -  

fax – scanner» και καταθέτει εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (τμήματος 

Προμηθειών )  η οποία έχει ως εξής: 

     ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κατάρτιση των 

όρων Διακήρυξης, της «Αγοράς αναλωσίμων υλικών για Η/Υ – Εκτυπωτές - Φωτοτυπικά 

Μηχανήματα - Fax - Scanner» (χρήση 2020), ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 7.198,20 € 

με ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σαλαμίνας, όπως ορίζεται από την Απόφαση 

του Δημάρχου με Α.Α.Υ.: Α-535/16-10-2020 για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού. 

            Η εν λόγω προμήθεια στηρίζεται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

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

(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) , του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), του 

Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια), του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του 

Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης ) και θα βαρύνει τον   Κ.Α 10-7134.002  του 

Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 στον οποίο και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.  

ΑΔΑ: 97ΠΘΩ1Ε-ΛΜ4



 

 

       Μετά από τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της  Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

       Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της, τη εισήγηση  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (τμήματος 

Προμηθειών ) και  τις  ισχύουσες διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

   

1.- Εγκρίνει την δημοπράτηση της  «Προμήθειας Αναλωσίμων υλικών για Η/Υ – εκτυπωτές – 

φωτοτυπικών μηχανημάτων -  fax – scanner»  και 

 

  2.- Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι έχουν ως εξής: 

  

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        9-11-2020 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

«Αγορά αναλωσίμων υλικών για Η/Υ – Εκτυπωτές - Φωτοτυπικά 

Μηχανήματα - Fax - Scanner» (χρήση 2020) 
             (του άρθρου 117 του Ν.4412/16)  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«Αγορά αναλωσίμων υλικών για Η/Υ –- 

Scanner»  Εκτυπωτές - Φωτοτυπικά 

Μηχανήματα - Fax (χρήση 2020) 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ CPV 
30192110-5 

       

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ Καραμανλή & 

Αμμοχώστου 1,  Τ.Κ. - Πόλη: 

18900- Σαλαμίνα 

Πληροφορίες: κ. Μαλτέζου 

Μαριάνθη Τηλέφωνο: 213 

2027335-336 Ιστότοπος: 

www.salamina.gr 

 

ΠΡΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

      7.198,20 € (με ΦΠΑ 24%) 
 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ          ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  

 

ΑΔΑ: 97ΠΘΩ1Ε-ΛΜ4



 

 

 
 

               ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
σελ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
4 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4 

ΑΡΘΡΟ 4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 5 

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 6 

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6 

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
7 

ΑΡΘΡΟ 9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8 

ΑΡΘΡΟ 10 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 8 

ΑΡΘΡΟ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 8 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8 

ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
12 

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15 

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 18 

ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 19 

ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20 

ΑΡΘΡΟ 19 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21 

ΑΡΘΡΟ 20 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 21 

ΑΡΘΡΟ 21 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 21 

ΑΡΘΡΟ 22 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 23 

ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23 

ΑΡΘΡΟ 24 ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 23 

ΑΡΘΡΟ 25 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 24 

ΑΡΘΡΟ 26 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, 25 

ΑΡΘΡΟ 27 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26 
   

   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' : ΜΕΛΕΤΗ 23/2020      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                         
                                (ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ      
                                  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

27 

   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
                                ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 41 

   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' :  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 43 
   

 

  
 

ΑΔΑ: 97ΠΘΩ1Ε-ΛΜ4



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ :  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
 

 
 

 

 
Φγγσγξ’γ’δσσδ σδσδδ σφ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Αρμόδια υπάλληλος για παροχή πληροφοριών είναι  : 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο 

την τιμή 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ημερομηνία : 9η -11-2020 Ημέρα : ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα : 11.00 πμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ημερομηνία : 9η -11-2020 Ημέρα : ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα : 11.15 πμ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γραφεία Δήμου Σαλαμίνας , Λ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, 1ος 

όροφος, 18900 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 30192110-5 
 

ΚΑΕ 

Κ.Α.: 10-7134.002 
          

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7.198,20 €  (με ΦΠΑ 24%) 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ 

της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ 

αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ). 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 

64 Ν.4172/2013) 

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείτε ο προβλεπόμενος  

φόρος εισοδήματος επι της καθαρής συμβατικής αξίας.  

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1  

Πόλη ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 18900 

Τηλέφωνο 2132027300 (κέντρο) 

Φαξ 2132027312 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο do@dsalaminas.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο   www.salamina.gr. >Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 
>Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
Πρασίνου & Καθαριότητας >Τίτλος Εργασιών 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βλέπε επόμενο πίνακα 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-ΜΑΙL 

1 Μαλτέζου Μαριάνθη 2132027335 2132027312 promithies@0165.syz
efxis.gov.gr 

http://www.salamina.gr/
ΑΔΑ: 97ΠΘΩ1Ε-ΛΜ4



 

 

 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

& ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ      
                 ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2.1 Ο τίτλος της σύμβασης είναι : 
«Αγορά αναλωσίμων υλικών για Η/Υ – Εκτυπωτές - Φωτοτυπικά Μηχανήματα - Fax - 

Scanner» (χρήση 2020). 
2.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016) 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.805,00 €  έως το 
τελος του 2020, χωρίς ΦΠΑ, και η συνολική αξία αυτής  7.198,20 ευρώ  

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού, 
έχει ληφθεί η σχετική απόφαση της Αρχής  για το έτος 2020, Α.Α.Υ.Α-

535/20452/16-10-2020 (ΑΔΑ : 20REQ007489237). 
2.3 Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του 
Ν.4412/2016) 
Η υποβολή προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους του προσφέροντος πλήρη 
γνώση του αντικειμένου  της μελέτης. 
2.4 Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. 
ε του Ν.4412/2016) 
Το αντικείμενο της μελέτης είναι η «Αγορά αναλωσίμων υλικών για Η/Υ – 

Εκτυπωτές - Φωτοτυπικά Μηχανήματα - Fax - Scanner» (χρήση 2020). 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
3.1 Διάρκειaσύμβασης                                                                                                    
(Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως το τέλος του έτους 2020  με δυνατότητα 
επιμήκυνσης της χρονικής διάρκειας κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών χωρίς 
καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς 
αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού μετά από σχετική έγκριση του 
αρμόδιου οργάνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται : 
4.1 Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : 
• Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
• Τον Ν. 4430/2016 (Α' 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 
και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις». 
• Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». 
• Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - 
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 
• Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 
• Τον Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων...». 
• Τον Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις». 
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• Τον Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
• Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
• Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός 

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

• Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209 
• Το Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
• Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 
• Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Εγκριση του 
"Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 
του Ν. 4412/2016 (Α' 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 
κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β' 3698). 
• Ν 4555 (Προγραμμα Κλεισθένης) 
.Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με   
   ΑΔΑΜ20REQ007487938  

• Τη παρούσα απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν 
  α)  οι τεχνικές προδιαγραφές και   
  β) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την εργασία με τίτλο «Αγορά 

αναλωσίμων υλικών για Η/Υ – Εκτυπωτές - Φωτοτυπικά Μηχανήματα - Fax - 

Scanner» (χρήση 2020).  

   . Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση 

της δαπάνης σύμφωνα με τον Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης) και ΠΔ 

80/2016. 
 

• Το ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  
20REQ007489237 

•        Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια με τίτλο  «Αγορά αναλωσίμων 

υλικών για Η/Υ – Εκτυπωτές - Φωτοτυπικά Μηχανήματα - Fax - Scanner» 

(χρήση 2020).  

•   «Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
• 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. 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 
(Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
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  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%23art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%23art79_4
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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. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ        
                ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ(Άρθρο 117 του Ν.4412/2016) 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» 
του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού 
και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

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

άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο 

της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

στο αντικείμενο της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 

κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο 

διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ,    
                 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                          
(Άρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121 Ν.4412/2016) 
8.1. Έγγραφα σύμβασης 
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για 
τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 

α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
γ) Το συμφωνητικό 

δ)Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα 
παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 
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8.2 Σειρά ισχύος 
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η 
εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά 

όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 
1. Το συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα 
παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 
4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου 
8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της 

διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης 
(τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής, στη διαδρομή :www.salamina.gr>. 
Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από το ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ / 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ στη διεύθυνση : Λεωφ. Κ. Καραμανλή & 
Αμμοχώστου 1, Σαλαμίνα, 1ος όροφος, (αρμόδια  υπάλληλος : Μαλτέζου 
Μαριάνθη, τηλέφωνο: 213 2027335), κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω έγγραφα της 

σύμβασης και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα. Η Αρχή αποστέλλει 
τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει  ευθύνη για την έγκαιρη 

παράδοσή τους στον ενδιαφερόμενο. 
8.4 Διευκρινίσεις-

Συμπληρωματικέςπληροφορίες                   
(άρθρο 121 του Ν.4412/2016) 

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις 

κ.λ.π. για τον  διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αρχή, το 
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
                (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016) 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατό 
είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω 

αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα 
στην παρ 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν 
στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. 
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα 
με το Ν.3861/2010. 
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική 
διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής 
προσφοράς) θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο της Αρχής 

:www.salamina.gr 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016) 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής. 
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ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(Άρθρα73,74 &75 Ν.4412/2016) 
12.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο 
παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των 
οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 
παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016. 
12.2 ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) 
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα 
με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 
διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της Αρxής 
Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα 
λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 
προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην 
αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή. 
12.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Δ) είναι οι 
εξής: 

Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 
73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις των Κοι.Σ.Π.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ' ελάχιστον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του 
Εποπτικού Συμβουλίου, άρθρο 12 παρ 9 και 10 Ν.2716/1999. 
Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της 
παρούσας περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο 

και της επικουρικής ασφάλισης), 
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που 
σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν 
ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου. 

Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. 

Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Ως σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην 
περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3865/2010 
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο 
Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, η Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι 
αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ, Δ 
& Ε. 

ΣΤ) Ειδικά για την απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής (κατ' 
αποκλειστικότητα) των Κοι.Σ.Π.Ε  απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα 
αναφέρονται στο ΤΕΥΔ στο Μέρος ΙΙ Α στο πεδίο [Σε περίπτωση προμήθειας κατ' 
αποκλειστικότητα] και θα περιλαμβάνονται στον ΦΑΚΕΛΟ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του προσωρινού αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση Δ του άρθρου 17.1 της παρούσας. 
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Η Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις 
συμμετοχής Α, Β , Γ , Δ, Ε και ΣΤ και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 17 
της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», 
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

12.4 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση 
ως εξής: 

- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη 
(ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV,V& VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση,  
όπως εμφαίνονται στα συνημμένα ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Δ της παρούσας 
- Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς. 
- Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς - ΚΟΙΣΠΕ. 
- Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης 
(βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας). 
- Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, 
τον τόπο και την υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν 
απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι : 
• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να 

συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 
• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να 

συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης 
χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη II έως Ιν (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας) 

• Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 
30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του 
συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των 
υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας) 

12.5 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε 
όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ. 
Για τις συμμετέχουσες Κοι.Σ.Π.Ε. το ΤΕΥΔ θα υπογράψουν όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου 

12.6 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται 
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 

εκτέλεση της σύμβασης. 
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του  
Μέρους ΙΙ.Α.[Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που 

ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να 
υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης, στα 

οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II 
έως Μ. γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. δ) Στην παρούσα 

σύμβαση, τυχόν ενώσεις οικονομικών φορέων θα είναι αποκλειστικά μεταξύ 
Κοι.Σ.Π.Ε. 
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12.6 Υπεργολαβία(Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016) 
α) Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το 
τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, 
συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. 

β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο 
προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα 
(ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει 

υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για 
καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. 
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να 
τον/ τους αντικαταστήσει. γ) Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο 
προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) 

της σύμβασης που ξεπερνάει το 15% αυτής, τότε ο υπεργολάβος πρέπει 
να είναι και αυτός Κοι.Σ.Π.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ   

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(Άρθρα 96 και 121 του Ν.4412/2016) 
13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αρχής, στην διεύθυνση : Λ. Κ. 
Καραμανλή &Αμμοχώστου 1 , Σαλαμίνα , 1ος όροφος (Τμήμα Προμηθειών), 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 9-11-2020 ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ, και ώρα 11.15 πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του 
διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών). 
13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αρχής, στην 
διεύθυνση της παραγράφου 13.1 άνω. 

Οι προσφορές υποβάλλονται με : 
(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αρχής, είτε 
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς 

την Αρχή Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αρχής, το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή 
μέχρι και τις 9-11-2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, και ώρα 11.00 π.μ.    

  Η Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 
άφιξή τους. Προσφορές που περιέρχονται στην Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο 

πριν από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής 
προσφορών που ορίζεται στο επόμενο εδάφιο γ. 
(γ) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διενέργειας 

διαγωνισμού, ήτοι στις 9-11-2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, και  από ώρας 11.00 
π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.15 π.μ. (ώρα λήξης 
της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών). 
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Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που 
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η 

συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο της Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
Η Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις : α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και 

ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το 
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται 
σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη 
σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι 

πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αρχή να 

παρατείνει τις προθεσμίες. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 :ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –  

                  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ –  
                  ΛΟΙΠΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ(άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016) 
14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
     ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ……………………………………………………… 

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του 
οικονομικού φορέα  και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών 
φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, mail)] 
Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «Τίτλος Μελέτης» 

      Αριθμός Διακήρυξης (περίληψη Διακηρυξης):……../..-…-2020 
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
(Δνση : Λ. Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, Σαλαμίνα) 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 9-11-2020 
 
Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 14.2.Α της παρούσας) 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(βλέπε παρ. 14.2.Β της παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες 
ενδείξεις. 
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γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα 
οριζόμενα στην παρ 14.2.Γ της παρούσας. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 
14.2.ΑΔικαιολογητικά Συμμετοχής(Άρθρο 93 Ν.4412/2016) 
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής: 

Ι. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
αρθ. 12 της παρούσας. 
14.2. Β Τεχνική προσφορά 
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει: 

Ο Σφραγισμένος φάκελος µε την ένδειξη Τεχνική Προσφορά θα περιέχει, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι: 

Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας οικονομικός φορέας µε την προσφορά 

οφείλει να καταθέσει: 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, µε την 
οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
διακήρυξης και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών  είναι 
σύμφωνες µετα προβλεπόμενα στην  υπ’αριθµ. 22/2020   Μελέτης του Τµήµατος  
Προμηθειών. 

 
Τα προσφερόμενα toner θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά των κατασκευαστριών εταιρειών των 

μηχανημάτων για τα οποία προορίζονται. Προσφορές που θα αφορούν σε ισοδύναμα 

αυτών για τις ως άνω κατηγορίες δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

Με έγγραφη δήλωση του προσφέροντα βεβαιώνονται τα ακόλουθα : 

 

1.1 Ότι για  (1) ετος από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση 

της ποιότητας εκτύπωσης του toner. 

1.2 Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, της ποιότητας εκτύπωσης σύμφωνα 

με 

τα παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα  (1) 

ετος, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει όλη την υπόλοιπη ποσότητα, καθώς και τα 

ελαττωματικά που εντοπίσθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. 

1.3 Επίσης τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα (π,χ, ανομοιόμορφη κατανομή μελάνης κ.α.) τα οποία 

έχουν σαν αποτέλεσμα την περιοδική τυχαία κακή εκτύπωση ή την έλλειψη παντελούς 

εκτύπωσης, 

αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή για 

αντικατάσταση 

όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών, που εντοπίστηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. 

 

TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

 
Τα προσφερόμενα toner για τους εκτυπωτές θα είναι τα αυθεντικά των κατασκευαστριών 
εταιρειών των μηχανημάτων για τα οποία προορίζονται. 
 
2.1 Σε περίπτωση που το αναλώσιμο δε μπορεί να αναγνωρισθεί από τον εκτυπωτή, θα πρέπει 
να 
ανταλλάσσεται εντός 3 ημερών. 
2.2 Βλάβες που δύνανται να προκύψουν από τη χρήση του ανταλλακτικού, οφείλεται να 

διορθωθούν από τον προμηθευτή χωρίς κόστος. 
2.3 Για τα toner να δοθούν στοιχεία για τον αριθμό σελίδων που τυπώνουν βάσει ISO/IEC 

19752. 
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Η µη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα την 
απόρριψη της προσφοράς. 

 
14.2. Γ Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016) 
1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' της παρούσας 
διακήρυξης, και αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αρχής με τα λοιπά τεύχη της 
σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο 
από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα. Η οικονομική 
προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/-
ους. 

2. Ο Σφραγισμένος φάκελος µε την ένδειξη Οικονομική Προσφορά θα περιέχει, 

επί  ποινή αποκλεισμού τα οριζόμενα σύμφωνα µε το επισυναπτόμενο στη 
παρούσα διακήρυξη υπόδειγμα (έντυπο της οικονομικής προσφοράς). 

3. Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) 
Μηνών από την επόμενη της ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
     Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές  και 

συνολικά για όλες της διακήρυξης. Το συνολικό ποσό πρέπει να αναγράφεται 
και ολογράφως µαζί µε τον αναλογούντα ΦΠΑ. 

4. Προσφορές µε συνολική τιμή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό, απορρίπτονται. 

      Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που ισχύει εκτός από τον  αναλογούντα ΦΠΑ 
που θα βαρύνει τον ∆ήµο Σαλαμίνας. 

    Όλες οι τιμές θα είναι σε Ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

    Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

    Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 

τιµή, η προσφορά    απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλματα η Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους 
προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4 του 

Ν.4412/2016. 

14.3 Γλώσσα 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. 
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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14.4 Λοιπά στοιχεία 
- Οι προσφορές υπογράφονται  από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 
- Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 1 του Ν.4250/2014 
- Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν 
λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της 
σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                  
(Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 παρ 2 τουΝ.4412/2016-     
                  ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016) 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΩΝ 

1 . Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει  τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί  να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη– µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους–µέλους  ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις μαζί µε  την  ένορκη  δήλωση  ή  υπεύθυνη δήλωση 

προσκομίζεται έγγραφο  δικαστικής ή διοικητικής αρχής στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου. 

 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση 

νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρεται . 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά ,για κάθε 
οικονομικός φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και 
στοιχεία έχουν τη μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία από 

την οποία διέπονται. 
2.Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 
σε αυτά που υπεβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να 

τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 

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

στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου104 του Ν.4412/2016 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
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4.Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα,  των παραπάνω 

δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η   κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
5.Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016  ή  η πλήρωση μιας ή περισσότερων από 
τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα µε την 

παράγραφο1και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ,χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 η 
διαδικασία ματαιώνεται. 

6.Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για 

τη 
Ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3,4 ή5 είτε κατακύρωσης 
της σύμβασης. 

7.Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
ισχύειον.4250/2014 αναφορικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής 

πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής: 

 

-  Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων :Γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες 
και τους φορείς της περ.α’ της παρ.2 του άρθρ.1του 

ν.4250/2014.Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ.πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσειςκ.ο.κ.) 

για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων 
αντιγράφων. 

-  Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται 

αποδεκτά  ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι 

νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρ.36 

παρ.2β’του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν.4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 
εγγράφων µε συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν 

από διεθνείς συμβάσεις της ώρας( Σύμβαση της  Χάγης )ή άλλες 
διακρατικές συμφωνίες. 
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-  Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρ.36 παρ.2β’ 
του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ.2 του άρθρ.1του ν.4250/2014. 

-  Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους 

διαγωνιζομένους. 
 

8.Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, µε αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην 
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 
κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 
 

15.1 Έναρξη διαδικασίας 
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1 της 
παρούσας. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την 

παραπάνω ημερομηνία στην αρμόδια επιτροπή κηρύσσεται από τον πρόεδρο 
αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης υποβολής αυτών. Η παραλαβή 
μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει 

εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν 
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές 
και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 

από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική 
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό 
εκπροσώπησης. 
15.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 
όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί 

η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της διακήρυξης/μελέτης  
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και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε 
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι 

σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της διακήρυξης και της μελέτης. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 
προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και 
κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν 

αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που 
ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή 
συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και 

σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 

στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που 

έχουν την ίδια ακριβώς τιμή των  «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» ή  «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η Αρχή επιλέγει τον προσωρινό 
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το 
αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. 
15.3 Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με 
απόφαση της Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της 
παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103 Ν.4412/2016) 
16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV 
του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή. 
16.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αρχή μπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και 
κατ' ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες. 
16.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος 
δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, 
ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του ΙV.Α, τότε εφαρμόζονται, κατά 
περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 
16.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με 
τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του 
φακέλου στην Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της 
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διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση 
κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 
16.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)              
(Άρθρο 80 Ν.4412/2016) 
17.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να 
υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 16.1 της παρούσας 
είναι τα εξής: 
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που 
σχετίζονται με ποινικές καταδίκες),απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα 
πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 12.3 Α της παρούσας. 
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : 
Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το 
ελληνικό δημόσιο. 

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που 
εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, 
περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική 

ασφάλιση). 
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα - 
προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα - 
μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του αρθρου 12.6.β της παρούσας, 
υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 
σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα): 

Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3 πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου 
είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό 
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του 
άρθρου 12.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη 
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται της περίπτωσης Γ του άρθρου 
12.3. 

ΙΙ) Για την περίπτωση Δ του άρθρου 12.3, ήτοι για τη μη αθέτηση των 
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 
του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού. 
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ΙΙ) Για την περίπτωση Ε του άρθρου 12.3, ήτοι για τη μη υπαγωγή στις 
περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 68 παρ 2γ του Ν.3863/2010 (Α'115), για 

μεν την υποπερίπτωση αα) πιστοποιητικό του «Μητρώου Παραβατών Εταιρειών 
Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, και 
για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών 
Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών καθαρισμού προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση 
του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής 
σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, για δε τις υποπεριπτώσεις 
ββ) και γγ) ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών, ως άνω 

υποπερίπτωση αα). 
Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (κατ' αποκλειστικότητα 
προμήθεια), υποβάλλεται : 
1. Βεβαίωση από αρμόδια ΔΟΥ για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, 
η οποία να σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης . 
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα - 
προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα - 
μέλος της. 
Ε) Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο να 
υποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρόντος 

άρθρου και όσα ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές για τα υλικά που θα χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης και ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσας διακήρυξης, (βλ. 

και υπεύθυνη δήλωση Νο. 1 της παραγράφου 14.2.Β της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                    
(Άρθρο 105 Ν.4412/2016) 
18.1 Η Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 
σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. 
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 
(βλέπε άρθρο 20 της παρούσας). 
18.2 Στη συνέχεια, η Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο 
και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 
δέκα (10)ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης  πρόσκλησης, 
προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
παρούσας, καθώς και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
άρθρου 17 της παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή). 
18.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία 
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 
περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 
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18.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης: 
α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης του άρθρου 3.2 
της παρούσας και β) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμοδίου οργάνου της Αρχής 

ΑΡΘΡΟ 19 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των 

άρθ. 13.1 και 15.1 της παρούσας 
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων 
σύνταξης και υποβολής που τίθενται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που 
υποβάλλονται τέτοιες. Απορρίπτονται  προσφορές που περιέχουν ατέλειες, 

ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν 

παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι 
εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 102. 

Απορρίπτεται  προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει 
δύο ή περισσότερες προσφορές. 

Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 
 
ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016) 
20.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
20.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη 
της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την 
κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου 
με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να 
υπολογίζεται το δικαίωμα προαίρεσης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016) 
21.1 Εγγύηση Συμμετοχής 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 
(Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) 
21.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αρχή. 
Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 
ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β του 

άρθρου72 του Ν.4412/2016) 
 

ΑΔΑ: 97ΠΘΩ1Ε-ΛΜ4



 

 

Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

     β) τον εκδότη, 
γ) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) 
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 
Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει 

τα παρακάτω στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την 
αναθέτουσα αρχή (Αρχή) προς την οποία απευθύνεται δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 

Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα  υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού και η) τον τίτλο της σύμβασης. 
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, κατά το άρθρο 3.2 
της παρούσας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

υπογραφή της νέας σύμβασης, νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της νέας σύμβασης 
(παράτασης) εκτός ΦΠΑ. Το αυτό απαιτείται και σε περίπτωση τροποποίησης 

της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων 
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 
Αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης 
21.3 Εγγυητική προκαταβολής 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν απαιτείται η 

προσκόμιση εγγυητικής προκαταβολής. 
21.4 Έκδοση εγγυητικών επιστολών 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

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

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
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Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 
21.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 Ν.4412/2016) 

Η Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε 
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 
του ν. 4412/2016, γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 

ανάθεση αντικείμενο, ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του 

άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, 
οι παρ. 3-5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ  
Τα υλικά  παραλαμβάνονται τμηματικά,  από   την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής της Αρχής, 
 σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης .Η Επιτροπή, εάν δεν διατυπώσει 
ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. 
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα υλικά δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
προς τους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 
όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
(Άρθρο 203, 205 , 206 , 207 & 218 Ν.4412/2016) 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,            
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος1 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αρχής, που είναι σύμφωνες με την 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία   
εκτέλεσης της σύμβασης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, 
μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 25 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και 

παράδοση των παραπάνω ειδών στο Δήμο Σαλαμίνος στις ποσότητες που θα καλύψουν τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Ο προμηθευτής δε μπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών  

επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας και δε μπορεί σε καμία περίπτωση να επικαλεστεί ευθύνες 

τρίτων (μεταφορέων κ.λ.π.) μέχρι την παράδοση των ειδών. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την παραδοθείσα ποσότητα με 

άλλη, σύμφωνη με τις προδιαγραφές της μελέτης καθώς και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε 

ζημιά, που τυχόν έχει προκληθεί από την παραπάνω αιτία. Σε περίπτωση ο Δήμος διατηρεί το 

δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να αναζητήσει πάσα θετική ή αποθεματική ζημιά. 

 
ΑΡΘΡΟ 26 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  
ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ(Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016) 
 
26.1. Χρηματοδότηση 
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του  Δήμου Σαλαμίνας και έχει 
εγγραφεί  στον προϋπολογισμό έτους 2020, με τίτλο «Αγορά αναλωσίμων υλικών 

για Η/Υ – Εκτυπωτές - Φωτοτυπικά Μηχανήματα - Fax - Scanner» (χρήση 2020) με   
Κ.Α  10-7134.002 

 
26.2 Φόροι – Κρατήσεις 

Στη συμβατική αξία των ειδών, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται όλες οι νόµιµες 

κρατήσεις (και τα τέλη χαρτοσήμου) οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Τα παραπάνω ποσά έχουν περιληφθεί στην προσφερόμενη από τον υποψήφιο 

ανάδοχο τιμή και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή 
ενδεχόμενη απαίτηση από τον ανάδοχο για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ 
αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 

Γενικά ο ανάδοχος βαρύνετε βάση των κειμένων διατάξεων, µε όλους τους 

φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν, εκτός από τον ΦΠΑ που βαραίνει τον 
∆ήµο Σαλαμίνας. 
 
26.3 Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής 
(άρθρο 200  Ν. 4412/2016) 

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του 

Ν.4412/2016 για το 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου, µετά την παράδοση 
και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή της Προμήθειας και µετά τη σχετική 
έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, αφού δε γίνουν όλες  οι από τις 

κείμενες διατάξεις  κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους του συμφωνητικού και να παραδίδει 

εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά-δικαιολογητικά στην Οικονομική 
Υπηρεσία προκειμένου να  εκδοθεί το  σχετικό χρηματικό ένταλμα. 

Οι τιμές δεν δύνανται αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και 

έως την τελική εξόφληση. 
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ΑΡΘΡΟ 27:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

27.1 Η Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από 
τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ.    

27.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση 
της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:   ΜΕΛΕΤΗ 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           «Αγορά αναλωσίμων υλικών                                                    

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   για Η/Υ -  Εκτυπωτές -    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                           Φωτοτυπικά Μηχανήματα – FAX - Scanner»    

  ------------------------------------                                             (χρήση 2020) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                               

            ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 ------------------------------------ 

 

                                                                                            Π:   23/2020          

                                                                     

                                                                            

                                           Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την «Αγορά αναλωσίμων υλικών για Η/Υ – Εκτυπωτές - 

Φωτοτυπικά Μηχανήματα - Fax - Scanner» (χρήση 2020) για τις ανάγκες λειτουργίας των 

υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας. 
 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του  

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

            Ν.  3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) του  

Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης) του  

Ν. 3548/07 (Πρόγραμμα Διαφάνειας) και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 

έτους 2020 με Κ.Α. 10-7134.002 

  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας θα φτάσει το ποσό των  5.805,00 €  συν 

Φ.Π.Α. 24%  1.393,20 €  σύνολο ποσού 7.198,20 €. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           «Αγορά αναλωσίμων υλικών                                

                                                                                      για Η/Υ - Εκτυπωτές - 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Φωτοτυπικά Μηχανήματα–FAX- Scanner» 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                                                   (χρήση 2020)     

------------------------------------ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                              

            ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Π: 23/2020           

------------------------------------ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Τα προς την Προμήθεια είδη, θα είναι άριστης ποιότητας και αντοχής και σύμφωνα με 

όσα χαρακτηριστικά αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.                                                                                                          

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       «Αγορά αναλωσίμων υλικών 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               για Η/Υ - Εκτυπωτές -                                                      

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                                     Φωτοτυπικά Μηχανήματα–FAX- Scanner» 

--------------------------------------------            (χρήση 2020) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                         

            ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                        Π: 23/2020                                        

 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
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Σύνολο Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 

5.805,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 1.393,20 € 

Γενικό  Σύνολο 7.198,20 € 

                                                    

 

 

 

 

 

                                                                            

 
Α/Α 

 
Είδος υλικών 

 
Μονάδα 

 
Τιμή Μονάδος 

 
Ποσότητα                          

 
Σύνολο 

Μαύρο Έγχρωμο 

                                                                                                                                                                                                                                                   

    Τόνερ    (ORIGINAL Ε Κ Τ Υ Π Ω Τ Ε Σ 

 

1.  Lexmark MS310 dn 

              5K Pgs. 
 

Tεμ. 502H 

70€ 
 

  10  700€ 

2.  OKI  MB 562 
12K Pgs. 

Tεμ. OKT  B-432 

80€ 
 

  4  320€ 

         

3.        Hp laserjet 600M-603 

             10K Pgs. 

Tεμ. CE-390X                    

200€ 

  2    400€ 

4.  Lexmark B2338 

              3K Pgs. 

Tεμ. B232000 

70€ 

  20   1.400€ 

5.  Lexmark  MB2236 

1K Pgs. 

Tεμ. B222000 

40€ 

  2      80€ 

6.  Lexmark E260dn 

3,5K Pgs. 

Tεμ. (Ε-260)   

70€ 

  5    350€ 

         

       7. Lexmark MS317 dn 

5K Pgs. 

Tεμ. 51 B 2000  

70€ 

  15  1.050€ 

       8. Lexmark CS317 dn 

5K Pgs. 

Tεμ.    71 Β  4Χ65€(σετ) 

 

BL-YE-MAG-CY 

  2     520€ 

       9. Pitney bowes 

(Συσκευή 

Γραμματοσήμανσης) 

Tεμ. D100/200 

150€ 

  2     300€ 

                                      ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 

 

1.  RICOH   MPC 5500 

 

Τεμ. 

 
MPC 5500  (BL)   100€ 1 100 € 

2.  RICOH   MPC 2500 

 

Τεμ. MPC 2500  (BL)   80€ 

 

1 80 € 

      

  DRUM    

1.  Lexmark E260 dn 

 

Tεμ. 

 

E260 

35€ 
3             105€ 

2.   Lexmark MS310 dn 

 

Tεμ. 

 

MS310 

40€ 
4 160€ 

3.  OKI  MB 562 

 

Tεμ. 

 

OKD-DRUM B411/431-DR BK 

80€ 
3 240€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     «Αγορά αναλωσίμων υλικών   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             για Η/Υ – Εκτυπωτές -                                                      

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                                                 Φωτοτυπικά Μηχανήματα -      

------------------------------------                                           Fax - Scanner» (Χρήση 2020) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                              

            ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Π: 23 /2020             

------------------------------------ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1
ο  

-------------------  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την  Προμήθεια «Αγορά αναλωσίμων 

υλικών για Η/Υ – Εκτυπωτές - Φωτοτυπικά Μηχανήματα - Fax - Scanner» (χρήση 2020) 
για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας. 

 

Άρθρο 2
ο 

------------  

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από: 

1.  Τεχνική Έκθεση 

2.  Συγγραφή υποχρεώσεων 

3.  Τεχνικές προδιαγραφές 

4.  Τεχνικές προδιαγραφές προσφοράς 

5.  Ενδεικτικό προϋπολογισμό 

6.  Προϋπολογισμό προσφοράς. 

 

Άρθρο 3
ο
  

------------  

Η διενέργεια και η πραγματοποίηση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 άρθρο 118, του Ν.3463/8-6-06 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", του 

Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης), του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) και του  Ν. 

3548/07 (Πρόγραμμα Διαφάνειας). 

            Σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2020 με                                   

K.A. 10-7134.002  

 

Άρθρο 4
ο
  

-----------  

             Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, 

υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα εντός (20) ημερών για την υπογραφή της 

Σύμβασης. 

  

Άρθρο 5
ο
  

------------  

Η  παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης έως το 

τέλος του έτους 2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των υλικών.  
 

Ο Δήμος πάντως διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο όταν λήξει ο 

συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών. 

    Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται οι κυρώσεις όπως αυτές 

ορίζονται από τον Ν. 4412/2016. 

    Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται οριστική παραλαβή της 

προμήθειας μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής θα καθοριστεί με την 

προσφορά των συμμετεχόντων. 

 

 Άρθρο 6
ο 
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------------  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των ειδών για έλεγχο ποιότητας 

και προδιαγραφών στο χημείο του κράτους ή άλλα εγκεκριμένα ιδρύματα. 

Σε περίπτωση που τα είδη δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, ο Δήμος 

επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του απέναντι στον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται 

να αντικαταστήσει τα υστερούντα είδη με άλλα που καλύπτουν τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί . 

Άρθρο 7
ο 

 

Τα προσφερόμενα toner θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά των κατασκευαστριών εταιρειών των 

μηχανημάτων για τα οποία προορίζονται. Προσφορές που θα αφορούν σε ισοδύναμα 

αυτών για τις ως άνω κατηγορίες δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

Με έγγραφη δήλωση του προσφέροντα βεβαιώνονται τα ακόλουθα : 

 

1.1 Ότι για  (1) έτος  από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση 

της ποιότητας εκτύπωσης του toner. 

1.2 Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, της ποιότητας εκτύπωσης σύμφωνα 

με 

τα παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα  (1) 

ετος , ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει όλη την υπόλοιπη ποσότητα, καθώς και τα 

ελαττωματικά που εντοπίσθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. 

1.3 Επίσης τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα (π,χ, ανομοιόμορφη κατανομή μελάνης κ.α.) τα οποία 

έχουν σαν αποτέλεσμα την περιοδική τυχαία κακή εκτύπωση ή την έλλειψη παντελούς 

εκτύπωσης, 

αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή για 

αντικατάσταση 

όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών, που εντοπίστηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. 

 

TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

 
Τα προσφερόμενα toner για τους εκτυπωτές θα είναι τα αυθεντικά των κατασκευαστριών 
εταιρειών των μηχανημάτων για τα οποία προορίζονται. 
 
2.1 Σε περίπτωση που το αναλώσιμο δε μπορεί να αναγνωρισθεί από τον εκτυπωτή, θα πρέπει 

να 
ανταλλάσσεται εντός 3 ημερών. 
2.2 Βλάβες που δύνανται να προκύψουν από τη χρήση του ανταλλακτικού, οφείλεται να 
διορθωθούν από τον προμηθευτή χωρίς κόστος. 
2.3 Για τα toner να δοθούν στοιχεία για τον αριθμό σελίδων που τυπώνουν βάσει ISO/IEC 
19752. 

 

   Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών. 
 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και 

παράδοση των παραπάνω ειδών στο Δήμο Σαλαμίνος στις ποσότητες που θα καλύψουν τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Ο προμηθευτής δε μπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών  

επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας και δε μπορεί σε καμία περίπτωση να επικαλεστεί ευθύνες 

τρίτων (μεταφορέων κ.λ.π.) μέχρι την παράδοση των ειδών. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την παραδοθείσα ποσότητα με 

άλλη, σύμφωνη με τις προδιαγραφές της μελέτης καθώς και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε 

ζημιά, που τυχόν έχει προκληθεί από την παραπάνω αιτία. Σε περίπτωση ο Δήμος διατηρεί το 

δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να αναζητήσει πάσα θετική ή αποθεματική ζημιά. 
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Άρθρο 8
ο 

------------  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις 

καθώς και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων. 

 

Άρθρο 9
ο
  

-----------  

             Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στην διαδικασία του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού, πρέπει να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

- Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου. 

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του τελευταίου εξαμήνου. 

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού όπως αναφέρεται στον Ν. 4412/2016 άρθρο 73 και 74. 

 

Η πληρωμή θα γίνεται όπως ορίζεται από τον Ν. 4412/2016 . 

 

       Άρθρο 10
ο
  

       -------------  

Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα 

με τον                Ν. 4412/2016 άρθρο 117 στη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 

 

Άρθρο 11
ο
  

------------- 

            Η τιμή πώλησης των ειδών θα επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των νομοθετημένων 

φόρων. 

 

 Επίσης με βάση το άρθρο 24 του Ν. 2198/22-3-94 κατά την προμήθεια θα γίνεται 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος  (4%) σε καθαρό ποσό της αξίας των υλικών. 

 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  «Αγορά αναλωσίμων υλικών 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          για Η/Υ - Εκτυπωτές -                                                      

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                                    Φωτοτυπικά Μηχανήματα–FAX- Scanner» 

--------------------------------------------              (χρήση 2020) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                         

            ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                        Π: 23/2020                                        

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 
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Σύνολο Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ……….. € 

Φ.Π.Α. 24% ……….. € 

Γενικό  Σύνολο ……….. € 

 

 
                                         Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
Α/Α 

 
Είδος υλικών 

 
Μονάδα 

 
Τιμή Μονάδος 

 
Ποσότητα                          

 
Σύνολο 

Μαύρο Έγχρωμο 

 

 

    Τόνερ    (ORIGINAL)            

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Ε Κ Τ Υ Π Ω Τ Ε Σ 

 

7.  Lexmark MS310 dn 

              5K Pgs. 
 

Tεμ. 502H 

 

  10  ……€ 

8.  OKI  MB 562 
12K Pgs. 

Tεμ. OKT  B-432 

 

  4  ……€ 

         

9.        Hp laserjet 600M-603 

             10K Pgs. 

Tεμ. CE-390X                       2    …..€ 

10.  Lexmark B2338 

              3K Pgs. 

Tεμ. B232000 

 

  20   …….€ 

11.  Lexmark  MB2236 

1K Pgs. 

Tεμ. B222000 

 

  2      ….€ 

12.  Lexmark E260dn 

3,5K Pgs. 

Tεμ. (Ε-260)   

 

  5    ……€ 

         

       7. Lexmark MS317 dn 

5K Pgs. 

Tεμ. 51 B 2000  

 

  15  …….€ 

       8. Lexmark CS317 dn 

5K Pgs. 

Tεμ.    71 Β  4Χ….€(σετ) 

 

BL-YE-MAG-CY 

  2     …..€ 

       9. Pitney bowes 

(Συσκευή 

Γραμματοσήμανσης) 

Tεμ. D100/200 

 

  2     ……€ 

                                      ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 

 

 

3.  RICOH   MPC 5500 

 

Τεμ. 

 
MPC 5500  (BL)     1 …. € 

4.  RICOH   MPC 2500 

 

Τεμ. MPC 2500  (BL)    

 

1 …. € 

   DRUM   

4.  Lexmark E260 dn 

 

Tεμ. 

 

E260 

 
3             …..€ 

5.   Lexmark MS310 dn 

 

Tεμ. 

 

MS310 

 
4 …..€ 

6.  OKI  MB 562 

 

Tεμ. 

 

OKD-DRUM B411/431-DR BK 

 
3 …...€ 

 

 

ΑΔΑ: 97ΠΘΩ1Ε-ΛΜ4



 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           «Αγορά αναλωσίμων υλικών                                

                                                                                      για Η/Υ - Εκτυπωτές - 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Φωτοτυπικά Μηχανήματα–FAX- Scanner» 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                                                   (χρήση 2020)     

------------------------------------ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                              

            ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Π: 23/2020           

------------------------------------ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Τα προς την Προμήθεια είδη, θα είναι άριστης ποιότητας και αντοχής και σύμφωνα με 

όσα χαρακτηριστικά αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

 

 

                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ  

1. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των 
όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας 

3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

4. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την 
παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο 
οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν 
δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή. 

5. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη 
από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά 
που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο στο άρθρο 9 της 
διακήρυξης, δηλ από εκατόν είκοσι (120) ημέρες, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’:Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης(ΤΕΥ∆) 

Του άρθρου79παρ.4τουΝ.4412/2016(Α’147)για 

Διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών 

 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟΥΠΕΥΘΥΝΗΣΔΗΛΩΣΗΣ(TEΥΔ) 
 

[άρθρου79παρ.4ν.4412/2016 (Α147)] 
 

           για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαiκαι τη 

διαδικασία ανάθεσης 
 

 
 

 
 

 

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Α:Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

(αα)/αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Δήμος  Σαλαμίνας 

- ΚωδικόςΑναθέτουσαςΑρχής /ΑναθέτονταΦορέαΚΗΜΔΗΣ:[ 6266 ] 

- Ταχυδρομικήδιεύθυνση/ Πόλη/ Ταχ.Κωδικός:Λεωφ.  Κ. Καραμνλή & Αμμοχώστου 1/ 

Σαλαμίνα/18900 

- Αρμόδιος για  πληροφορίες : ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

- Τηλέφωνο: 2312027335 

- Ηλ.ταχυδρομείο: promithies@0165.syzefxis.gov.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνσηδικτυακού τόπου)(εάνυπάρχει):www.salamina.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικάμετηδιαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλοςήσύντομηπεριγραφήτηςδημόσιαςσύμβασης(συμπεριλαμβανομένουτουσχετικο [ – 

Προμήθεια «Αγορά αναλωσίμων υλικών για Η/Υ – Εκτυπωτές – Φωτοτυπικά 

Μηχανήματα - Fax - Scanner» (χρήση 2020) 

 CPV 30192110-5 

] 
- Κωδικόςστο ΚΗΜΔΗΣ6266 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα,προμήθειες, ήυπηρεσίες:[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη  ύπαρξης  σχετικών  τμημάτων:[……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεταιστον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάνυπάρχει): 
[……] 

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

αδιαμφισβήτη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης  δημόσιας σύμβασης: 

http://www.salamina.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικάμε τονοικονομικό φορέα 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Στοιχείααναγνώρισης: 
Απάντηση: 

ΠλήρηςΕπωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικούμητρώου(ΑΦΜ): 
ΕάνδενυπάρχειΑΦΜστηχώραεγκατάστασηςτου

οικονομικούφορέα,αναφέρετεάλλονεθνικόαριθ

μόταυτοποίησης,εφόσοναπαιτείται καιυπάρχει 

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιοςήαρμόδιοιii: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ.ταχυδρομείο: [……] 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση [……] 

δικτυακού τόπου)(εάν υπάρχει): 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Οοικονομικόςφορέαςείναιπολύμικρή,μικρήήμε

σαίαεπιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ [ ] Ναι []Όχι 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο  

οικονομικόςφορέαςείναιπροστατευόμενο  

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή  

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο  

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης  

απασχόλησης;  

Εάνναι,ποιοείναιτοαντίστοιχοποσοστότων [...............] 

εργαζομένωνμεαναπηρίαήμειονεκτούντων  

εργαζομένων;  

Εφόσοναπαιτείται,προσδιορίστεσε  ποια […...............] 

κατηγορία ή  κατηγορίεςεργαζομένων    με [….] 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουνοιαπασχολούμενοι. 

Κατάπερίπτωση,οοικονομικόςφορέαςείναιεγγεγ

ραμμένοςσεεπίσημοκατάλογο/Μητρώοεγκεκρι

μένωνοικονομικώνφορέωνήδιαθέτειισοδύναμο

πιστοποιητικό(π.χ.βάσειεθνικούσυστήματος(πρ

ο)επιλογής); 

[]Ναι []Όχι[]Άνευαντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστεσταυπόλοιπατμήματατηςπαρούσαςε

νότητας,στηνενότηταΒκαι,όπουαπαιτείται,στην

ενότηταΓτουπαρόντοςμέρους,συμπληρώστετομ

έρος Vκατάπερίπτωση,καισε     κάθεπερίπτωση 
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συμπληρώστεκαιυπογράψτετομέροςVI.  
α)[……] α)Αναφέρετετηνονομασίατουκαταλόγουή 

τουπιστοποιητικούκαιτονσχετικόαριθμό  

εγγραφήςή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:  

β)  Εάντοπιστοποιητικόεγγραφήςή  η β) (διαδικτυακήδιεύθυνση,αρχήή φορέας 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, έκδοσης,επακριβήστοιχείααναφοράςτων 

αναφέρετε: εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ)Αναφέρετετα δικαιολογητικάστα οποία γ)[……] 

βασίζεταιη εγγραφήή η πιστοποίησηκαι,  

κατάπερίπτωση,τηνκατάταξηστονεπίσημο  

κατάλογοv:  

δ) Η εγγραφή ή ηπιστοποίηση καλύπτειόλα τα δ)[]Ναι []Όχι 

απαιτούμενακριτήρια επιλογής;  

Εάν όχι:  

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις  

πληροφορίεςπουλείπουνστομέροςIV,  

ενότητεςΑ,Β,Γ,ήΔκατάπερίπτωσηΜΟΝΟ  

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική  

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:  

ε)Οοικονομικόςφορέαςθαείναισεθέσηνα ε) []Ναι []Όχι 

προσκομίσειβεβαίωσηπληρωμήςεισφορών  

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να  

παράσχειπληροφορίεςπου  θα  δίνουντη  

δυνατότηταστηναναθέτουσααρχήή στον  

αναθέτονταφορέανατηλάβειαπευθείας  

μέσωπρόσβασηςσεεθνικήβάσηδεδομένων  

σεοποιοδήποτεκράτοςμέλοςαυτήδιατίθεται  

δωρεάν;  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

ηλεκτρονικά,αναφέρετε: έκδοσης,επακριβήστοιχείααναφοράςτων 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Οοικονομικόςφορέαςσυμμετέχειστηδιαδικασία

σύναψηςδημόσιαςσύμβασηςαπόκοινούμε 

άλλουςvi; 

[]Ναι []Όχι 

Εάνναι,μεριμνήστεγιατηνυποβολήχωριστούεντύπουΤΕΥΔαπότουςάλλουςεμπλεκόμενουςοικονομικ

ούς φορείς. 

Εάν ναι:  
α)[……] α)Αναφέρετετονρόλοτουοικονομικούφορέα 

στηνένωσηή κοινοπραξία (επικεφαλής,  

υπεύθυνοςγια συγκεκριμένακαθήκοντα…):  

β) Προσδιορίστετουςάλλουςοικονομικούς  

φορείςπουσυμμετέχουναπόκοινούστη β) [……] 
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διαδικασία σύναψηςδημόσιαςσύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία

 τηςσυμμετέχουσαςένωσηςήκοινοπραξίας. 

 

 
γ)[……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατάπερίπτωση,αναφοράτουτμήματοςήτωντμη

μάτωνγιαταοποίαοοικονομικόςφορέαςεπιθυμεί 

να υποβάλειπροσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικάμετους νόμιμους εκπροσώπους τουοικονομικού φορέα 
 

 
 

Εκπροσώπηση,εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενοαπότηνημερομηνίακαιτοντόπο 

γέννησηςεφόσοναπαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό τηνιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ.ταχυδρομείο: [……] 

Εάνχρειάζεται,δώστελεπτομερήστοιχείασχετικά

μετηνεκπροσώπηση(τιςμορφέςτης,την 

έκταση,τον σκοπό…): 

[……] 

Γ: Πληροφορίες σχετικάμε τηστήριξη στιςικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
 

 

 Στήριξη: Απάντηση:  

Οοικονομικόςφορέαςστηρίζεταιστιςικανότητεςά

λλωνοικονομικώνφορέωνπροκειμένουναανταπ

οκριθείστακριτήριαεπιλογήςπουκαθορίζονταιστ

ομέροςIVκαιστα(τυχόν)κριτήριακαικανόνεςπουκ

αθορίζονταιστο μέροςVκατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι 

     Εάν,ναι, 

επισυνάψτεχωριστόέντυποΤΕΥΔμετιςπληροφορίεςπουαπαιτούνταισύμφωναμετιςενότητεςΑκαιΒτουπαρόντ

οςμέρουςκαισύμφωναμετομέροςΙΙΙ,γιακάθεένααπότουςσχετικούςφορείς,δεόντωςσυμπληρωμένοκαιυπογε

γραμμένοαπότουςνομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται 

ότιθαπρέπειναπεριλαμβάνονταιεπίσηςτοτεχνικόπροσωπικόήοιτεχνικέςυπηρεσίες,είτεανήκουναπευθείαςστη

νεπιχείρησητουοικονομικούφορέαείτεόχι,ιδίωςοιυπεύθυνοιγιατονέλεγχοτηςποιότηταςκαι,ότανπρόκειταιγια

δημόσιεςσυμβάσειςέργων,τοτεχνικόπροσωπικόήοιτεχνικέςυπηρεσίεςπουθαέχειστηδιάθεσήτουοοικονομικό

ςφορέαςγιατην εκτέλεσητηςσύμβασης. 

Εφόσονείναισχετικέςγιατηνειδικήικανότηταήικανότητεςστιςοποίεςστηρίζεταιοοικονομικόςφορέας,παρακα

λείσθενασυμπεριλάβετετιςπληροφορίεςπουαπαιτούνταισύμφωνα με ταμέρηIVκαιV για κάθε ένα από τους  

οικονομικούς   φορείς. 

Κατάπερίπτωση,αναφέρετετοόνομακαιτηδιεύθυνσητουπροσώπουήτωνπροσώπωνπουείναια

ρμόδια/εξουσιοδοτημέναναεκπροσωπούντονοικονομικόφορέαγιατουςσκοπούςτηςπαρούσας

διαδικασίας ανάθεσηςδημόσιαςσύμβασης: 
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Δ: Πληροφορίες σχετικάμευπεργολάβους στην ικανότητα τωνοποίων δεν στηρίζεται 

οοικονομικός φορέας 
 

 
 

Υπεργολαβικήανάθεση : Απάντηση: 

Οοικονομικόςφορέαςπροτίθεταινααναθέσειοπ

οιοδήποτεμέροςτηςσύμβασηςσετρίτουςυπό 

μορφήυπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 
Εάνναιπαραθέστεκατάλογοτωνπροτεινόμενων

υπεργολάβωνκαιτοποσοστότηςσύμβασηςπουθ

α αναλάβουν: 

[…] 
 

 

Εάνηαναθέτουσααρχήήοαναθέτωνφορέαςζητούνρητώςαυτέςτιςπληροφορίες(κατ'εφαρμο

γήτουάρθρου131παρ.5ήεφόσονοπροσφέρων/υποψήφιοςοικονομικόςφορέαςπροτίθεταιν

ααναθέσεισετρίτουςυπόμορφήυπεργολαβίαςτμήματηςσύμβασηςπουυπερβαίνειτοποσοστ

ότου30%τηςσυνολικήςαξίαςτηςσύμβασηςσύμφωναμετοάρθρο131παρ.6και7,επιπλέοντωνπ

ληροφοριώνπουπροβλέπονταιστηνπαρούσαενότητα,παρακαλείσθεναπαράσχετετιςπληρο

φορίεςπουαπαιτούνταισύμφωναμετιςενότητεςΑκαιΒτουπαρόντοςμέρουςκαισύμφωναμετο

μέροςΙΙΙγιακάθευπεργολάβο(ήκατηγορίαυπεργολάβων). 

(Ηπαρούσαενότητασυμπληρώνεταιμόνονεφόσονοισχετικέςπληροφορίεςαπαιτούνταιρητώ

ςαπό τηναναθέτουσα αρχήή τοναναθέτοντα φορέα) 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικέςκαταδίκεςviii
 

 

 
 

Λόγοι που σχετίζονται μεποινικέςκαταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχειτελεσίδικηκαταδικαστικήαπόφασηειςβ

άροςτουοικονομικούφορέαήοποιουδήποτεπρ

οσώπουxviτοοποίοείναιμέλοςτουδιοικητικού,διε

υθυντικούήεποπτικούτουοργάνουήέχειεξουσία

εκπροσώπησης,λήψηςαποφάσεωνήελέγχουσε

αυτόγιαέναναπότουςλόγουςπουπαρατίθενταια

νωτέρω(σημεία1-

6),ήκαταδικαστικήαπόφασηηοποίαέχειεκδοθεί

πριναπόπέντεέτηκατάτομέγιστοήστηνοποίαέχε

ιοριστείαπευθείαςπερίοδοςαποκλεισμούπου 

εξακολουθεί ναισχύει; 

[]Ναι []Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

 διατίθεταιηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 (διαδικτυακήδιεύθυνση,αρχήήφορέαςέκ

δοσης,επακριβήστοιχείααναφοράςτων 

εγγράφων):[……][……][……][……]xvii Εάνναι, αναφέρετεxviii: 

α)Ημερομηνίατηςκαταδικαστικήςαπόφασηςπρο

σδιορίζονταςποιοαπότασημεία1έως6αφοράκαι

τονλόγοήτουςλόγουςτηςκαταδίκης, 

β) Προσδιορίστεποιοςέχεικαταδικαστεί[ ]·γ)

 Εάν ορίζεται απευθείας

 στηνκαταδικαστικήαπόφαση: 

 
α)Ημερομηνία:[],σ

ημείο-(-α):[ ], 

λόγος(-οι):[   ] 

 
β) [……] 

γ)Διάρκεια τηςπεριόδου 

αποκλεισμού[……]καισχετικό(-ά)σημείο(-α) [ 

] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

 διατίθεταιηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 (διαδικτυακή 

Στοάρθρο 73παρ. 1ορίζονταιοιακόλουθοιλόγοι αποκλεισμού: 
 

1. συμμετοχήσεεγκληματικήοργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίησηεσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησητης 
τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδικήεργασίακαιάλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 
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 διεύθυνση,αρχήήφορέαςέκδοσης,επακριβήστοι

χείααναφοράςτων 

εγγράφων):[……][……][……][……]xix 

Σεπερίπτωσηκαταδικαστικήςαπόφασης,οοικον

ομικόςφορέαςέχειλάβειμέτραπουνααποδεικνύ

ουντηναξιοπιστίατουπαράτηνύπαρξησχετικούλ

όγουαποκλεισμού(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα

 πουλήφθηκανxxi: 

[……] 

Β: Λόγοι που σχετίζονταιμετηνκαταβολήφόρων ήεισφορών κοινωνικήςασφάλισης 
 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών

 κοινωνικήςασφάλισης: 

Απάντηση: 

1)Οοικονομικόςφορέαςέχειεκπληρώσειόλεςτιςυ

ποχρεώσειςτουόσοναφοράτηνπληρωμήφόρω

νήεισφορώνκοινωνικήςασφάλισηςxxii,στηνΕλλά

δακαιστηχώραστηνοποία είναιτυχόν 

εγκατεστημένος; 

[]Ναι []Όχι 

 

 
Εάν όχι αναφέρετε: 

α)Χώραή  κράτοςμέλοςγιατοοποίοπρόκειται: 

β) Ποιοείναιτοσχετικόποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση

 τωνυποχρεώσεων; 

1) Μέσωδικαστικήςή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν 

λόγωαπόφασηείναιτελεσίδικηκαιδεσμευτική; 

- Αναφέρατετηνημερομηνίακαταδίκηςήέκδοσ

ηςαπόφασης 

- Σεπερίπτωσηκαταδικαστικήςαπόφασης,εφόσ

ονορίζεταιαπευθείαςσεαυτήν,τηδιάρκειατηςπε

ριόδουαποκλεισμού: 

2)Με άλλαμέσα;Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικόςφορέαςέχει 

εκπληρώσειτιςυποχρεώσειςτου 

είτεκαταβάλλονταςτουςφόρουςήτιςεισφορές 

κοινωνικήςασφάλισηςπουοφείλει 

συμπεριλαμβανόμενωνκατάπερίπτωση,των 

δεδουλευμένωντόκων ή τωνπροστίμων, 

είτευπαγόμενοςσεδεσμευτικόδιακανονισμόγι

α τηνκαταβολήτους ;xxiii 

 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σ 

 

 
α)[……]· 

 
α)[……]· 

 

β)[……] β)[……] 

 
γ.1)[]Ναι []Όχι 

 
γ.1)[]Ναι []Όχι 

-[]Ναι []Όχι -[]Ναι []Όχι 

-[……]· -[……]· 

-[……]· -[……]· 

 
γ.2)[……]· 

 
γ.2)[……]· 

δ)[]Ναι []Όχι δ)[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι,να Εάν ναι,να 

αναφερθούν αναφερθούν 

λεπτομερείς λεπτομερείς 
πληροφορίες πληροφορίες 
[……] [……] 

 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηόσοναφοράτηνκαταβο

λήτωνφόρωνήεισφορώνκοινωνικήςασφάλισης

 διατίθεται

 ηλεκτρονικά,αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση,αρχήή 

φορέαςέκδοσης,επακριβήστοιχείααναφορ

άςτωνεγγράφων):xxiv
 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα,σύγκρουσησυμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 
 

Πληροφορίεςσχετικάμεπιθανήαφερεγγυότητα

,σύγκρουσησυμφερόντωνήεπαγγελματικόπαρ

άπτωμα 

Απάντηση: 

Οοικονομικόςφορέαςέχει,ενγνώσειτου,αθετήσε

ιτιςυποχρεώσειςτουστουςτομείςτουπεριβαλλο

ντικού,κοινωνικούκαιεργατικούδικαίουxxv; 

[]Ναι []Όχι 

 

 
Εάν ναι, 

οοικονομικόςφορέαςέχειλάβειμέτραπουνα 

αποδεικνύουντην αξιοπιστίατουπαράτην 

ύπαρξηαυτούτουλόγουαποκλεισμού(«αυτο

κάθαρση»); 

[]Ναι []Όχι 

Εάν τοέχειπράξει,περιγράψτε 

ταμέτραπουλήφθηκαν: […….............] Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε []Ναι []Όχι 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες  

καταστάσειςxxvi:  

α)πτώχευση,ή  

β) διαδικασίαεξυγίανσης,ή  

γ)ειδικήεκκαθάριση, ή  

δ)αναγκαστικήδιαχείρισηαπόεκκαθαριστήή  

απότοδικαστήριο, ή  

ε) έχειυπαχθείσεδιαδικασίαπτωχευτικού  

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών  

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση  

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία  

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξειςνόμου  

Εάν ναι:  

- Παραθέστελεπτομερή στοιχεία: -[.......................] 

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

ωστόσοοοικονομικόςφορέας,θαδύναταινα  

εκτελέσειτησύμβαση,λαμβανόμενηςυπόψη  

τηςεφαρμοστέαςεθνικήςνομοθεσίαςκαιτων  

μέτρωνσχετικάμε τη συνέχεσυνέχισητης  

επιχειρηματικήςτουλειτουργίαςυπόαυτές  

αυτέςτιςπεριστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση,αρχήή φορέας 

ηλεκτρονικά,αναφέρετε: έκδοσης,επακριβήστοιχείααναφοράςτων 

εγγράφων):[……][……][……] 

Έχειδιαπράξειοοικονομικόςφορέαςσοβαρόεπα

γγελματικόπαράπτωμαxxviii; 

[]Ναι []Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν

 λεπτομερείςπληροφορίες: 

[.......................] 

 
Εάνναι,έχειλάβειο οικονομικόςφορέαςμέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν τοέχειπράξει,περιγράψτε 

ταμέτραπουλήφθηκαν: 

[..........……] 

Έχεισυνάψειοοικονομικόςφορέαςσυμφωνίεςμε

άλλουςοικονομικούςφορείςμεσκοπό 

τηστρέβλωσητουανταγωνισμού; 

Εάνναι,νααναφερθούνλεπτομερείςπληροφορίε

ς: 

[]Ναι []Όχι 
 

 

[…...........] 

Εάνναι,έχειλάβειο οικονομικόςφορέαςμέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν τοέχειπράξει,περιγράψτε 

ταμέτραπουλήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζειοοικονομικόςφορέαςτηνύπαρξητυχόνσ

ύγκρουσηςσυμφερόντωνxxix,λόγωτηςσυμμετο

χήςτουστηδιαδικασίαανάθεσηςτηςσύμβασης; 

Εάνναι,νααναφερθούνλεπτομερείςπληροφορίε

ς: 

[]Ναι []Όχι 
 

 

 
 

[.........…] 

Έχειπαράσχειοοικονοµικόςφορέας 

ήεπιχείρησησυνδεδεμένημεαυτόνσυμβουλέςστ

ηναναθέτουσααρχήήστοναναθέτονταφορέαήέ

χειμεάλλοτρόποαναμειχθείστηνπροετοιμασίατ

ηςδιαδικασίαςσύναψηςτηςσύμβασηςxxx; 

Εάνναι,νααναφερθούνλεπτομερείςπληροφορίε

ς: 

[]Ναι []Όχι 
 

 

 

 

 

 
[...................…] 

Έχειεπιδείξειοοικονομικόςφορέαςσοβαρήήεπαν

αλαμβανόμενηπλημμέλειαxxxiκατάτηνεκτέλεση

ουσιώδουςαπαίτησηςστοπλαίσιοπροηγούμενης

δημόσιαςσύμβασης,προηγούμενηςσύμβασηςμ

εαναθέτονταφορέαήπροηγούμενηςσύμβασηςπ

αραχώρησηςπουείχεωςαποτέλεσματηνπρόωρη

καταγγελίατηςπροηγούμενηςσύμβασης,αποζημ

ιώσειςήάλλεςπαρόμοιεςκυρώσεις; 

Εάνναι,νααναφερθούνλεπτομερείς 

[]Ναι []Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι,έχει λάβει οοικονομικός 

φορέαςμέτρα αυτοκάθαρσης; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν τοέχειπράξει,περιγράψτε 

ταμέτραπουλήφθηκαν: 

[……] 

Μπορείοοικονομικόςφορέαςναεπιβεβαιώσειότι

: 

α)δενέχεικριθείένοχοςσοβαρώνψευδώνδηλώσε

ωνκατάτηνπαροχήτωνπληροφοριώνπουαπαιτο

ύνταιγιατηνεξακρίβωσητηςαπουσίαςτωνλόγων

αποκλεισμούήτηνπλήρωσητων κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχειαποκρύψειτιςπληροφορίεςαυτές,γ)

 ήταν σε θέση να  υποβάλλει

 χωρίςκαθυστέρηση  τα

 δικαιολογητικά  πουαπαιτούνται 

 από  την

 αναθέτουσααρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ)δενέχειεπιχειρήσειναεπηρεάσειμεαθέμιτοτρ

όποτηδιαδικασίαλήψηςαποφάσεωντηςαναθέτο

υσαςαρχήςήτουαναθέτονταφορέα,νααποκτήσε

ιεμπιστευτικέςπληροφορίεςπουενδέχεταινατου

αποφέρουναθέμιτοπλεονέκτημαστηδιαδικασία

ανάθεσηςήναπαράσχειεξαμελείαςπαραπλανητι

κέςπληροφορίεςπουενδέχεταιναεπηρεάσουνου

σιωδώςτιςαποφάσειςπουαφορούντοναποκλεισ

μό,τηνεπιλογή ήτηνανάθεση; 

[]Ναι []Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια 
επιλογής 

 

Όσον αφοράτα κριτήριαεπιλογής(ενότηταή ενότητεςΑ έωςΔ 

τουπαρόντοςμέρους),οοικονομικόςφορέαςδηλώνει ότι: 
 

α: Γενικήένδειξηγιαόλατακριτήρια επιλογής 
 

 
 

Εκπλήρωση

 όλων

κριτηρίων επιλογής 

των απαιτούμενων Απάντηση 

Πληροίεπ

ιλογής; 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια []Ναι []Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 

Οοικονομικόςφορέαςπρέπεινασυμπληρώσειαυτότοπεδίομόνοστηνπερίπτωσηπουηαναθέτουσααρχήήο

αναθέτωνφορέαςέχειδηλώσειστησχετικήδιακήρυξηήστηνπρόσκλησηήσταέγγραφατηςσύμβασηςπουαν

αφέρονταιστηνδιακήρυξη,ότιοοικονομικόςφορέαςμπορείνασυμπληρώσει 

μόνοτηνΕνότηταaτουΜέρουςΙVχωρίςναυποχρεούταινασυμπληρώσειοποιαδήποτεάλλη ενότητατου 

ΜέρουςΙV: 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα στον 

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 

από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 

και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για 

τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςπου ορίζονται στη σχετική 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y-και η 
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 

των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 

εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

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

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 

αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει 

τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
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σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςτο ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Έτσι συντάχθηκε και υπογράφτηκε:  

             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ          ΚΟΓΙΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

           ΓΑΛΕΟΣ   ΣΥΜΕΩΝ   

                                                                                                ΑΛΑΪΣΚΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    

                                                                                              ΒΑΚΑΛΗΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                                                                                                   ΔΟΥΜΕΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                              

      ΤΣΑΒΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ    

                                                                   Α κ ρ ι β έ ς    Α ν τ ί γ ρ α φ ο 

                                                                         Σαλαμίνα 26-10-2020 

                                                                        ο Δήμαρχος   Σαλαμίνας  

                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ      
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