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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΑΔΑΜ: 17PROC002188740 

  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΩΡΩΠΟΥ» 

Προϋπολογισμός: 61.628,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Χαλκουτσίου 50 

Τ.Κ.: 190 15, Ωρωπός 

Πληροφορίες: Κουντουριώτου Ελένη 

Τηλ.: 2295-3-20325  

Fax: 2295-3-20384 

e-mail: promitheiesdimosoropou@yahoo.gr 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2017  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά βάσει 

τιμής εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και έχουν συμπληρώσει το φύλλο συμμόρφωσης  που 

είναι προσαρτημένο ως Παράρτημα II της με αριθμ. πρωτ. 04/2017 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Πληροφορικής, Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για τη προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπών 

περιφερειακών,  προϋπολογισμού εξήντα ένα χιλιάδες εξακόσια είκοσι οκτώ ευρώ  (61.628,00€) στον ΚΑΕ 

10.7134.0012 εκ΄ των οποίων 51.752,00€ για το έτος 2017 και 9.876,00€ στο προϋπολογισμό του έτους 

2018 

 

Με CPV:  

 30232110-5 στην προμήθεια με αντικείμενο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 

 30232110-8 στην προμήθεια με αντικείμενο «Εκτυπωτές Laser» 

 30232000-4 στην προμήθεια με αντικείμενο «Λοιπά περιφερειακά» 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
  

Α.Φ.Μ. 997690908 
  

  Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
  

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ.ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50, ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 
  

Πόλη ΩΡΩΠΟΣ 
  

Ταχυδρομικός Κωδικός 19015 
  

Τηλέφωνο 2295 3 20324-325 
  

Φαξ 2295 3 20384 
  

Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Ελένη Κουντουριώτου 
  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@oropos.gov.gr 
  

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

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ωρωπού και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον 

υποτομέα Ο.Τ.Α. 

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

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

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.oropos.gov.gr 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου με τα ανωτέρω 
στοιχεία επικοινωνίας. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας 
Συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του ν. 4412/16. 
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου  
Ειδικότερα η δαπάνη θα βαρύνει: 

A/A Κ.Α. Τακτικού  Προϋπολογισμού Οικ. Ετους Ποσό 

1 Κ.Α. 10.7134.0012 2017 51.752,00 € 

2 Κ.Α. 10.7134.0012 2018 9.876,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 61.628,00 €  

όπου έχει εγγραφεί εξειδικευμένη και επαρκής πίστωση στον  Κ.Α. 10.7134.0012 με τίτλο «Προμήθεια 
Η/Υ, εκτυπωτών,Fax κλπ» του οικονομικού έτους 2017 & έχει προβλεφθεί στον αντίστοιχο κωδικό για το 
οικ. έτους του 2018.   

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του 
Δήμου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 96/2017  εντολή σύνταξης μελέτης, ως αναλυτικά αναφέρεται στην 
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4/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Δ/ΝΣΗ  Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Ανάπτυξης και 
Κοινωνικής Προστασίας  του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
Η παρούσα σύμβαση αποτελεί ένα (1) τμήμα που είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του 
Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (CPV) τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται ως εξής: 
  

CPV - Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις  

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ 

1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 30232110-5 

2. Εκτυπωτές Laser 30232110-8 

3. Λοιπά Περιφερειακά  30232000-4 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 31/01/2018.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς στο 
σύνολο των προμηθευόμενων ειδών, αποκλειστικά βάσει της τιμής , εφόσον καλύπτουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές σύμφωνα με το φύλλο συμμόρφωσης που είναι παράρτημα της υπ.αριθμ. 4/2017 μελέτης 
της υπηρεσίας.  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά τους θα 
περιλαμβάνει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, επί ποινή αποκλεισμού. 
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγηση του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση 
της σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα έως 30% εφόσον επαρκεί η δεσμευθείσα πίστωση, ή για 
μικρότερη ποσότητα έως 50% ανά τμήμα ειδών. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Ωρωπού, δεν υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες 
των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

2. Τον Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  

3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης.»  

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

5. Τον Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»  

7. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  

8. Την αριθμ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017) Υπ. Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.  

9. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές».  

10. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  
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11. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012) για την ανάδειξη προμηθευτών – 
χορηγητών προμηθειών των Δήμων και όλων των νομικών τους προσώπων.  

12. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α) με τις οποίες κυρώθηκε η Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012).  

13. Την εγκύκλιο 3/11543/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών.  

14. Το Π. Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.  

15. Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  
16. Τον Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

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

17. Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  
18. Το Π.Δ . 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία.  
19. 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.  

20. Την 4/2017 μελέτη που συντάχθηκε από Δ/νση Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Ανάπτυξης και 
Κοινωνικής Προστασίας  του Δήμου  

21. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2017 και συγκεκριμένα τις πιστώσεις:  
Υπό Κ.Α. 10.7134.0012 με τίτλο  «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, φαξ κλπ»  ποσού 51.900,80 €  & την 
πρόβλεψη στον αντίστοιχο κωδικό Κ.Α. 10.7134.0012  για το οικ. έτους του 2018 ποσού 
21.866,80€.   

22. Το πρωτογενές αίτημα του Δήμου που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «17REQ002171645».  

23. Την εκδοθείσα Αποφάση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) 921/30-10-2017 υπό τον  Κ.Α. : 
10.7134.0012 ύψους 51.752,00€ για το έτος 2017 και 9.876,00€ για το έτος 2018  

24. Την 23316/26-10-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: 7Σ3ΠΩ0Π-ΞΒΖ) περί 
διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης  και εγκρίθηκε η μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, 
Πληροφορικής, Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας  και οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών του Δήμου Ωρωπού  

25. Τους λοιπούς νόμους, διατάγματα, αποφάσεις και εγκυκλίους που ισχύουν παράλληλα.  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Λ. Χαλκουτσίου 50, Σκάλα 

Ωρωπού, ΤΚ 19015 στις 17/11/2017 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 

10.30 και ώρα λήξης την 11.00 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών στο αρμόδιο γνωμοδοτικό 

όργανο).  

I. Εφόσον οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, υποβάλλονται στην έδρα του Δήμου Ωρωπού που βρίσκεται 
επί της οδού Λ.Χαλκουτσίου 50, Σκάλα Ωρωπού, ΤΚ 19015 και συγκεκριμένα στο γραφείο 
πρωτοκόλλου απ’ όπου θα λάβουν τον σχετικό αριθμό επί αποδείξει με διαβιβαστικό σημείωμα 
βάσει του υποδείγματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). Στην περίπτωση αυτή αποστέλλονται με οποιονδήποτε 
τρόπο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία, δια εκπροσώπου κτλ.). Ο Δήμος δεν φέρει 
καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται κατ’ αυτόν 
τον τρόπο. Φάκελοι που δεν έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω δεν γίνονται 
δεκτοί. 

 Οι προσφορές που θα περιέλθουν στον Δήμο κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
 παραδίδονται υπηρεσιακά στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της καταληκτικής προθεσμίας. 

II. Οι προσφορές που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
υποβάλλονται, ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, ήτοι στην επιτροπή διενέργειας 
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του διαγωνισμού στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού οδού Λ.Χαλκουτσίου 50, 
Σκάλα Ωρωπού, ΤΚ 19015, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.1.1 της παρούσας, χωρίς να 
απαιτείται να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου.  

 Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα με βάση τα ανωτέρω, επιστρέφονται χωρίς να 
 αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

1.6 Δημοσιότητα 

A.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), τουλάχιστον 12 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
www.oropos.gov.gr  
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Επίσης η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο κατά τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ τηρουμένων και των διατάξεων του Ν. 3548/2007, βάσει 
της περίπτωσης 82 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων  
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο και θα παρακρατηθεί κατά την 
πρώτη πληρωμή. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται, δια της συμμετοχής τους, ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 
Το συμφωνητικό.  
Το πλήρες τεύχος της παρούσας Διακήρυξης με τα παραρτήματά του που  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής.  
Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων –δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 
 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ορισθείσα διεύθυνση 
στο άρθρο 1.1 της παρούσας ή σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν λόγω τεχνικών προβλημάτων, μέσω 
φαξ. 
Τα έγγραφα της σύμβασης υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.oropos.gov.gr, ενώ 
παράλληλα διατίθενται δωρεάν από το γραφείο προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα, και 
ταχυδρομικά μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας με 
χρέωση του αιτούντος. 
Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 
τους στον ενδιαφερόμενο. 
 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους οικονομικούς φορείς επί του τεύχους της 
διακήρυξης, υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα έως τέσσερις (4) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι απαντήσεις αναρτώνται στο χώρο του διαγωνισμού 
στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητούνται και δεν θα δίδονται διευκρινίσεις 
προφορικά. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α)  Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 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 θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 
2.1.4 Γλώσσα 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
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της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από 
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ. . και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π. . και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.5 Εγγυήσεις 
 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης 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. .Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται ήτοι: i) προς Δήμο Ωρωπού όσον αφορά 
στην εγγυητική συμμετοχής και ii) προς Δήμο Ωρωπού (φορέας υλοποίησης) όσον αφορά στην εγγυητική 
καλής εκτέλεσης, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, 
τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 
περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
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 και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό της απόφασης κατακύρωσης και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης, όπως θα αναφέρεται στην σχετική πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης. 
Ο ανωτέρω όρος ότι “η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως” δεν ισχύει στην περίπτωση σύστασης γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς όμως η Αναθέτουσα 
Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα αναλογεί στο 
2% (δύο τοις εκατό) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και ανέρχεται στο ποσό των  
εννιακοσίων ενενήντα τέσσερα ευρώ (994,00 ευρώ) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για έναν (1) ημερολογιακό μήνα μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν 
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.4, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
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αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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 ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 
στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του 
Προέδρου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί. Μικρά ποσά θεωρούνται αυτά που δεν ξεπερνούν το 5% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
ήτοι: 
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η αθέτηση των υποχρεώσεων αυτών συνιστά 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/2016. 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
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συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
(δ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(ε) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 
(στ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση, 
(ζ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του. 
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.  
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016.  
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης.  
 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή 
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 
Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό επιμελητήριο. 

 
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4 της 
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παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ώς Παράρτημα VI, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ έχει καταρτισθεί βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 
της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 
 
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει 
ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα  
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,  
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 
Επίσης θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνονται οι οργανισμοί 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές (στην περίπτωση που ο 
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης). 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ή ένορκη βεβαίωση 
του προσφέροντος οικονομικού φορέα ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ή ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος 



 12 

 

οικονομικού φορέα ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 
ν. 4412/2016. 
Σημείωση: Οι ανωτέρω αναφερόμενες Υ. . του Ν. 1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν βεβαίωση γνησίου 
υπογραφής. 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
Για την απόδειξη άσκησης του ειδικού επαγγέλματός τους επικουρικά και συμπληρωματικά μπορεί να 
υποβάλλεται και βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή περί έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού 
προσώπου, ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός 
δραστηριοτήτων. 
 
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση .Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

Β.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς στο 
σύνολο των προμηθευόμενων ειδών,  αποκλειστικά βάσει της τιμής εφόσον πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές και έχουν συμπληρώσει το φύλλο συμμόρφωσης  που είναι προσαρτημένο ως Παράρτημα II.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, για όλα τα 
περιγραφόμενα υπό προμήθεια είδη. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
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καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.5 και την παρ. 3.1.1 της παρούσας. 
Οι προσφορές με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές υποβάλλονται ως κάτωθι: 

Υποβάλλεται ένας ΚΥΡΙΩΣ φάκελος (μία οντότητα συσκευασίας)  καλά σφραγισμένος, ο οποίος θα φέρει 
τις εξής ενδείξεις: 

 Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
 Την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό, ως αναφέρεται στην 

παρούσα διακήρυξη. 
 Τον τίτλο της σύμβασης ως αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. 
 Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών) 
 Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα – προσφέροντος (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ. , 

διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιοτυπίας [φαξ], e-mail) 
και περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους ξεχωριστούς επιμέρους φακέλους 
(«υποφακέλους») οι οποίοι θα φέρουν επιπλέον τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου: 
 Επιμέρους Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σε εις 

απλούν. 
 Επιμέρους Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ εις απλούν μαζί με το φύλλο συμμόρφωσης. 
 Επιμέρους Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και 1 (ένα) 

αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α, ο οποίος θα 
αναφέρεται χωριστά. 

 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
 
2.4.3.1 Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σε εις απλούν, ήτοι: 
 
α) Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες και οι 
τυχόν τρίτοι στις δυνατότητες των οποίων στηρίζονται, συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο 
έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.oropos.gov.gr 
στο χώρο του διαγωνισμού και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ως Παράρτημα ΙV)  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
Το Τ.Ε.Υ.Δ. υπογράφεται αρμοδίως και συγκεκριμένα, καθώς τα δηλούμενα κατά την παρ. 2.2.3.1 της 
παρούσας αφορούν σε προσωπικά δεδομένα: 

 
1.1 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.  
1.2 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου.  
1.3 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

Το Τ.Ε.Υ.Δ. θα πρέπει να φέρει το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την υπογραφή όλων των ανωτέρω κατά 
περίπτωση, χωρίς να απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους. 
β) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 
παρούσας διακήρυξης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
γ)Τα νομιμοποιητικά έγγραφα ως ακολούθος: 

1. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
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συγκρότηση .Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
  
2.4.3.2 Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντος η οποία θα 

πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί με το κεφάλαιο “Τεχνικές 
Προδιαγραφές” της 4/2017 μελέτης της υπηρεσίας, που αποτελεί το Παράρτημα Ι της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
Ειδικότερα, η τεχνική προσφορά, προκειμένου να είναι άμεσα αξιολογήσιμη, πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα 
με το φύλλο συμμόρφωσης του παραρτήματος της υπ.αριθμ. 4/2017 μελέτης της υπηρεσίας, χωρίς την 
αναφορά τιμών. 
Ο φάκελος αυτός περιέχει την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντος, δηλαδή την τεχνική περιγραφή – 
προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών που θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, 
κατασκευασμένα από αξιόπιστο οίκο και να πληρούν όλους τους κανόνες λειτουργίας και ασφαλείας που 
υπαγορεύονται από την Ε.Ε. και θα φέρουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (CE, ENERGY STAR 6.0, κτλ) μαζί με 
τα ζητούμενα πιστοποιητικά. 
Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα αναφέρεται η μάρκα ή/και η εμπορική ονομασία του κάθε είδους. 
Παράλληλα μπορεί να περιέχει, έντυπο υλικό με περιγραφή –χαρακτηριστικά – φωτογραφίες, prospectus 
κτλ. των υπό προμήθεια ειδών καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνει ο συμμετέχων ως απαραίτητο για την 
απόδειξη της καταλληλότητας των ειδών και την ικανότητά του να εκτελέσει την προμήθεια. 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τυχόν τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών   
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως 
και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ) το οποίο θα βρίσκεται αναρτημένο και 
σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.oropos.gov.gr στο χώρο του 
διαγωνισμού. 
Τιμές 
Η κάθε τιμή των υπό προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται χωριστά. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, και γ) η 
προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει οποιαδήποτε τιμή που καθορίζεται στο κεφάλαιο προϋπολογισμός της 
μελέτης 4/2017 που αποτελεί το Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

2.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο Απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
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αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 
στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
 
 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Παραλαβή προσφορών 
Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην αρμόδια 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών (γνωμοδοτικό 
όργανο), κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης υποβολής προσφορών.  
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 του αρμόδιας επιτροπής, με προειδοποίηση 
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.  
Αριθμούνται κατά σειρά κατάθεσης και μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή οι κυρίως φάκελοι 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση i 
του άρθρου 1.5.  
Εν συνεχεία, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών, 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. 
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Αν για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των φακέλων κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, οι συμμετέχοντες θα 
κληθούν με ειδική πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, σε νέα συνεδρίαση της επιτροπής 
κατά την οποία θα λάβει χώρα η αποσφράγιση. 
Η κάθε αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του αρ. 1 του 
Π.Δ. 28/2015, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4412/2016 περί εχεμύθειας και 
εμπιστευτικότητας. 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγηση της. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
3.1.2 Αποσφράγιση - Αξιολόγηση προσφορών 
 
α) Αποσφραγίζονται (κατά σειρά κατάθεσης) ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από την αρμόδια επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και 
η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η αρμόδια επιτροπή, 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 αριθμούνται με τον αριθμό του κυρίως φακέλου, μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 
όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο 
όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί με 
σχετική πρόσκληση. 
β) Στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει 
πρακτικό για την τυχόν απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή 
των λοιπών τεχνικών προσφορών. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών μπορεί να λάβει χώρα σε 
περισσότερες συνεδριάσεις της επιτροπής, αν αυτό κριθεί σκόπιμο κατά την κρίση της, κυρίως λόγω του 
όγκου των στοιχείων. 
γ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 
127 του Ν. 4412/2016. 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν τελικά αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α’ και β' οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους οικονομικούς 
φορείς. 
δ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω στοιχείων των προσφορών και την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων αυτών των σταδίων με τη λήψη της ανωτέρω απόφασης, οι σφραγισμένοι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών, αποσφραγίζονται σε σχετική συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί στην ειδική πρόσκληση που θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες που 
υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Σε σχετικό πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου, καταχωρούνται τα αποτελέσματα των οικονομικών 
προσφορών. 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
ε) Τα αποτελέσματα του σταδίου αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, επικυρώνονται με απόφαση του 
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αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αναδεικνύεται ο προσωρινός ανάδοχος, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 
Σημείωση:  
Η αποσφράγιση των προσφορών, ήτοι του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών, δύναται να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την 
κρίση της επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117. Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα του 
συνόλου των σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα αποτυπωθούν σε ενιαίο πρακτικό θα 
επικυρωθούν με μία απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ήτοι της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία θα αναδειχθεί και ο προσωρινός ανάδοχος.  
Στην περίπτωση αυτή, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α 
και β, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν επιστρέφονται αλλά παραμένουν σφραγισμένοι και 
φυλάσσονται από την αρμόδια επιτροπή μέχρι την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της ανωτέρω 
σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης  
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά την παρ. 3.1, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και 
τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 
της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων της παραγράφου 2.2.4 αυτής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

Ο φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
i. «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου)» με κεφαλαία γράμματα.  
ii. Την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό, ως αναφέρεται στην 

παρούσα διακήρυξη.  
iii. Τον τίτλο της σύμβασης ως αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.  
iv. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων)  
v. Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα-προσωρινού αναδόχου (πλήρη επωνυμία, 

Α.Φ.Μ., διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιοτυπίας, e-mail)  
Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται επί αποδείξει με 
διαβιβαστικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος (ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ v) στην έδρα του Δήμου Ωρωπού που 
βρίσκεται επί της οδού Λ. Χαλκουτσίου 50, Σκάλα Ωρωπού, Τ.Κ. 19015 και συγκεκριμένα στο γραφείο 
πρωτοκόλλου όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό, και θα διαβιβασθεί στην αρμόδια επιτροπή. 
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί 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, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του αρ. 1 του Π. . 28/2015, τηρουμένων των διατάξεων του 
άρθρου 21 του Ν. 4412/2016 περί εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. 
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ. Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια 
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ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. , ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 
την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών (γνωμοδοτικό όργανο) και τη διαβίβαση του 
φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή (αποφαινόμενο όργανο) για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 
106 του Ν. 4412/2016. 
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 
στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό έως 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας με την προϋπόθεση 
ότι επαρκούν οι διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού και ποσοστό έως 50% στην περίπτωση 
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
ενστάσεων, 
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 
Προϋπόθεση για την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, είναι η επικαιροποίηση των 
αποδεικτικών μέσων, των οποίων έχει τυχόν παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους. 
 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας κατά μέγιστο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών, 
προσκομίζοντας και τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της παραγράφου 4.1. της παρούσας. 
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα κληθεί αρμοδίως για την υπογραφή του συμφωνητικού με τον φορέα 
υλοποίησης της προμήθειας ήτοι: τον Δήμο Ωρωπού, Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, ΑΦΜ 997690908 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 
έδρα: οδός  Λ.Χαλκουτσίου 50, Σκάλα Ωρωπού, Τ.Κ. 19015 
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
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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 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως ενώπιον της αναθέτουσας αρχής και συγκεκριμένα στο Δημοτικό 
Κατάστημα Ωρωπού που βρίσκεται επί της οδού Λ.Χαλκουτσίου 50, Σκάλα Ωρωπού, Τ.Κ. 19015, στο 
γραφείο πρωτοκόλλου όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό και θα διαβιβασθεί στην αρμόδια επιτροπή. 
H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, ύψους 1% της εκτιμώμενης αξίας (προ Φ.Π.Α.) της 
σύμβασης στην περίπτωση που η ένσταση ασκείται κατά της διακήρυξης. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, η καταβολή παραβόλου υπέρ 
του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, ύψους 1% της εκτιμώμενης 
αξίας (προ Φ.Π.Α.) της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η ένσταση. 
Το παράβολο επισυνάπτεται πρωτότυπο με την κατάθεση της ένστασης και αποτελεί δημόσιο έσοδο. 
Επιστρέφεται δε, με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 
 
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή έκαστου συμφωνητικού απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας του 
συμβατικού ποσού σύμφωνα με την απόφαση κατακύρωσης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στοιχεία στην παράγραφο 2.1.5. της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό (νοείται ο αριθμός 
απόφασης κατακύρωσης) και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ως θα αναφέρεται στην σχετική πρόσκληση 
για την υπογραφή του συμφωνητικού. Το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 
του ν. 4412/2016.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
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4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από 
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 της 
παρούσας, εφόσον το τμήμα της σύμβασης, το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
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υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά από τον Δήμο Ωρωπού στο 100% της 
αξίας της κάθε τμηματικής παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή αυτών. 
Η πληρωμή θα διενεργείται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4152/2013 (παρ. Ζ), κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του 
Δήμου Ωρωπου στο όνομα του Αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας υποχρέωσης σε βάρος των οικείων 
προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017 & 2018. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

 
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (παρ. 3 άρθρου 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει) 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 
γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 
δ) Με το κόστος δημοσίευσης στον εθνικό τύπο. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 και τις παραγράφους 6.1, 6.2 & 6.3 της παρούσας. 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
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αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/16, ο ανάδοχος μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 
βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 
6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη, τμηματικά και έως 31/01/2018, 
ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης της σύμβασης  στις υπηρεσίες του Δήμου που θα υποδειχθούν από 
την αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.  
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος.  
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

H παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Δήμου 
Ωρωπού  που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16. 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται μακροσκοπικά. 
Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής, μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικής 
παραλαβής ή απόρριψης) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
εκάστοτε παραγγελία, η οποία μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω έγγραφου μηνύματος με fax ή μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, 
θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η 
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ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Ωρωπού, δεν υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες 
των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/16. 

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Στην παρούσα προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, τα κάτωθι παραρτήματα: 

i. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΜΕΛΕΤΗ 4/2017  
ii. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

iii. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
iv. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
v. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ (αποδεικτικών μέσων)  
vi. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Τ.Ε.Υ.Δ. 
vii. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
 
 

ΘΩΜΑΣ Δ. ΡΟΥΣΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

   

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

 

   

 ΑΡ. ΜΕΛ.   4/2017           

  
 
 
 
 
 

 

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2017  
   

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :49.700,00  

ΦΠΑ 24 % :11.928,00 
ΣΥΝΟΛΟ :61.628,00 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ 
Δ/ΝΣΗ  Προγραμματισμού, 
Πληροφορικής, Ανάπτυξης και 
Κοινωνικής Προστασίας  
  

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

 
 

 ΑΡ. ΜΕΛ.  : 4/2017 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του 

Δήμου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 96/2017  εντολή σύνταξης μελέτης. 

 

CPV - Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις  

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ 

1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 30213000-5 

2. Εκτυπωτές Laser 30232110-8 

3. Λοιπά Περιφερειακά  30232000-4 

 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται να ανέλθει στις    61.628,00 €   (η οποία αναλύεται 

ως εξής:    Προϋπολογισμός  49.700,00 € + ΦΠΑ 24% 11.928,00 €  =61.628,00 €)  και θα καλυφθεί από τον 

τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου ως κάτωθι: 

 

A/A Κ.Α. Προϋπολογισμός Οικ. Ετους Ποσό 

1 Κ.Α. 10.7134.0012 2017 51.752,00 € 

2 Κ.Α. 10.7134.0012 2018 9.876,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 61.628,00 €  

 

όπου έχει εγγραφεί εξειδικευμένη και επαρκής πίστωση στον  Κ.Α. 10.7134.0012  με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ, 

εκτυπωτών, φαξ κλπ» του οικονομικού έτους 2017 & έχει προβλεφθεί στον αντίστοιχο κωδικό για το 

οικ.έτους του 2018. 

Οι ανωτέρω προμήθειες, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον N. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147 08/08/2016), όπως ισχύει. 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ωρωπού, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Α’ βαθμού, με τα εξής 

στοιχεία: 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

 Οδός Λ.Χαλκουτσίου 50, Σκάλα Ωρωπού 
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 Ταχυδρομικός Κώδικας 19015 

 Περιοχή Ωρωπός, Αττική, Ελλάδα 

 Κωδικός NUTS EL301 

 Διεύθυνση ιστοσελίδας www.oropos.gov.gr 

 
Λογαριασμός ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας info@oropos.gov.gr 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας 2295 3 20324-325 

 Τηλεομοιοτυπία 2295 3 20384 

 Αρμόδιος υπάλληλος:   

 Ονοματεπώνυμο Κουντουριώτη Ελένη 

 Τηλέφωνο 2295 3 20324-325 

 Τηλεομοιοτυπία 2295 3 20384 

 Ηλεκτρονική αλληλογραφία info@oropos.gov.gr 
 
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, θα υλοποιηθεί με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 08/08/2016), και ιδίως του άρθρου 
117), του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 3463/2006.  
Η εν λόγω σύμβαση αφορά στο Βιβλίο Ι του Ν. 4412/2016 και είναι “κάτω των ορίων”.  

 
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η Κριτήριο κατακύρωσης (ανάθεσης της σύμβασης) είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, τα οποία καλύπτουν τις 

τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΩΡΩΠΟΣ, 29/09/2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Προϊσταμένη Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Πληροφορικής, 
Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας 
 
 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, IT MSc 
Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

 

ΩΡΩΠΟΣ, 29/09/2017 
Συντάχθηκε 

 
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ 
Δ/ΝΣΗ  Προγραμματισμού, 
Πληροφορικής, Ανάπτυξης και 
Κοινωνικής Προστασίας  
  

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
 
  

 ΑΡ. ΜΕΛ.  : 4/2017 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ 
 
 
Άρθρο 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με 
τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα εκτελεσθεί η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ του Δήμου Ωρωπού.  
Εργοδότες στα παρακάτω θα ονομάζονται ο Δήμος Ωρωπού.  
Ανάδοχος στα παρακάτω θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα ανατεθεί η σύμβαση, ύστερα από 
την διαδικασία του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της προμήθειας. 
Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική και θα γίνεται στους χώρους που θα υποδεικνύονται από τον 
εργοδότη, ήτοι τον Δήμο Ωρωπού. Ο Δήμος Ωρωπού  δεν υποχρεούνται να προμηθευτούν όλα τα είδη ή 
όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Η συνολικά προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 61.628,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

Άρθρο 2ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με:  

 Τον N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 08/08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»  

 Τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

 Τον Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

 Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

 Τον Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»  

 Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’)  

 Τις διατάξεις του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017).  

 Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 
16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ)  

 Τον Ν. 4270/14 και το Π. . 80/2016  

 Την Εγκύκλιο 3 με αριθμό πρωτ. 11543/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία 
καθορίζεται η προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης των προμηθειών με ανάδειξη προμηθευτών – 
χορηγητών  

Άρθρο 3ο – ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Το συμφωνητικό  

 Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με την συνημμένη μελέτη 4/2017 της 
υπηρεσίας.  
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 Η απόφαση κατακύρωσης  

 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων – δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  

 
Άρθρο 4ο - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευομένων ειδών, το κόστος συσκευασίας, μεταφοράς και 
φορτοεκφόρτωσης των ειδών στους χώρους των εργοδοτών, κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας 
απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών, ο Φ.Π.Α. που 
αντιστοιχεί σε κάθε είδος και οι νόμιμες κρατήσεις. 
Η κάθε τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση και αναπροσαρμογή για κανένα λόγο.  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά από τον φορέα βάσει των αναληφθεισών δαπανών σε 
βάρος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 & 2018, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων 
και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συντάξει 
το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και 
την ποσότητα των προμηθευομένων ειδών.  

Άρθρο 5ο ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την 
υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές 
καλής εκτέλεσης. 
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή του  συμφωνητικού  με τον φορέα υλοποίησης της 
προμήθειας, ήτοι  το Δήμο Ωρωπού. 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 
το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας  προσφέροντας δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16 (άρθρο 105 
παρ.5 Ν.4412/2016). 

Άρθρο 6ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά, μετά από έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 του κάθε φορέα και κατά τα λοιπά 
οριζόμενα σε ειδικότερα άρθρα αυτού, σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζονται από τις 
επιμέρους συμβάσεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην εκάστοτε αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 
του Δήμου Ωρωπού, κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη 
πληρούν τις προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσης μελέτης. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με αυτοκίνητο του προμηθευτή και θα παραδίνονται στις υπηρεσίες του 
Δήμου Ωρωπού σε ημέρες και ώρες που θα υποδεικνύονται από τον αρμόδιο υπάλληλο. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα προμηθευόμενα είδη με καινούργια σε περίπτωση 
που αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως επίσης σε περίπτωση ποιοτικής ανεπάρκειάς τους, 
με δική του επιβάρυνση, εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από της ειδοποιήσεως.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την 
εκάστοτε παραγγελία η οποία μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω έγγραφου μηνύματος με FAX ή μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).  
Μετά από κάθε προσκόμιση προμηθευομένου είδους στον χώρο εγκατάστασης, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον επιβλέποντα της προμήθειας, 
στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 
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3463/2006 και του Ν. 3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

Άρθρο 7ο – ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Για τις εγγυήσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
Εγγύηση συμμετοχής Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να 
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί 
της συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 994,00 Ευρώ.  
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον έναν ημερολογιακό μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
σε ποσοστό 5% (πέντε) τοις εκατό (%) επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.  
Ο χρόνος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο μήνες από το συμβατικό 
χρόνο παράδοσης (λήξη της σύμβασης). Επιστρέφεται δε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, καθώς και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται ρητά από τα 
έγγραφα της σύμβασης. 

Άρθρο 9ο - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται έως 31/01/2018.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του 
Δήμου.  

Άρθρο 10ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ 
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο. 
Επιπλέον, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση που ανέρχεται σε 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και αντίστοιχο ποσό χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου επ’ αυτής, 
καθώς κράτηση που ανέρχεται σε 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και 
αντίστοιχο ποσό χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου επ’ αυτής. 

Άρθρο 11 ο – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 38 Ν. 4412/2016. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
Επίσης η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο κατά τις 
διατάξεις του Ν. 3548/2007. 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.oropos.gov.gr . 
Το κόστος δημοσίευσης βαραίνει τον ανάδοχο. 

Άρθρο 12 ο  – ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων 

Άρθρο 13 ο   – ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
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Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Άρθρο 14 ο   – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούται να  συμμετέχουν στο σύνολο των ζητούμενων ειδών,  για ένα ή 
περισσότερα τμήματα χωρίς περιορισμό ως αυτά καθορίζονται με την παρούσα μελέτη. 
Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στο τμήμα ή στα 
τμήματα που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.   
Άρθρο 15 ο: ΖΗΜΙΕΣ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του 
προσωπικού που απασχολεί και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή 
πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή οποιονδήποτε 
τρίτο, ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη. Ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές, φέρει αποκλειστικά και Ανάδοχος.  
Άρθρο 16 ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και 215, του Ν. 4412/2016.  
2. Η επικοινωνία μεταξύ Αναδόχου και Εργοδοτών κατά τα οριζόμενα από το Ν4412/2016 θα 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω αλληλογραφίας, σε προκαθορισμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
και εναλλακτικά όποτε κριθεί αναγκαίο μέσω τηλεομοιοτυπίας και συμβατικού ταχυδρομείου.  

3. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο.  

4. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.  
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
προϋπολογίζονται στην παρούσα μελέτη, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και 
οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει 
οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή.  

5. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι 
σε ισχύ.   

Άρθρο 17 ο  - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
Οι επιμέρους συμβάσεις τίθενται σε ισχύ από υπογραφής των σχετικών συμφωνητικών και για χρονικό 
διάστημα έως 31/01/2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΩΡΩΠΟΣ, 29/09/2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Προϊσταμένη Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Πληροφορικής, 
Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας 
 
 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, IT MSc 
Α’ ΒΑΘΜΟΥ 
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ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
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Δ/ΝΣΗ  Προγραμματισμού, 
Πληροφορικής, Ανάπτυξης και 
Κοινωνικής Προστασίας  
  

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
 
  

 ΑΡ. ΜΕΛ.  : 4/2017 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ Η προμήθεια των ειδών 
θα γίνει κατόπιν διενέργειας ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147 08/08/2016). 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, κατασκευασμένα από αξιόπιστο 
οίκο και να πληρούν όλους τους κανόνες λειτουργίας και ασφαλείας που υπαγορεύονται από την Ε.Ε. και θα 
φέρει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (CE, ENERGY STAR 6.0, κτλ).  
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

1. Ηλεκτρονικοί  Υπολογιστές (Pcs)  με οθόνη, πληκτρολόγιο, mouse κ.λ.π.  
 

Η/Υ ΤΥΠΟΥ MINI TOWER 40 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ 

Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 ΝΑΙ 

Του ίδιου κατασκευαστή με τα monitors NAI 

Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, FCC, TUV, TCO NAI 

Chipset τύπου Intel B250 ή ανώτερο ΝΑΙ 

Security: TPM, Setup/BIOS Password, Chassis lock slot NAI 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ  

τύπου Intel core i5 & 7th generation ή αντίστοιχο ΝΑΙ 

Αριθμός πυρήνων  >=4 

Συχνότητα λειτουργίας  >=3.0GHz 

Cache >= 6 MB 

ΜΝΗΜΗ  

Mέγεθος κεντρικής μνήμης >=8 GB 

Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας 2400MHz 

DIMM slots >= 2 

Maximum RAM >=32 GB 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ  

Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων SATA 7200 rpm 1 

Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 1 TB 

Εσωτερικό DVD+/-RW slim ΝΑΙ 

I/O PORTS ON-BOARD  

RJ-45 Ethernet 10/100/1000 1 

Audio-In , Audio-Out  NAI 
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PCI Express x16  1 

PCI Express x1 >=3 

M.2 Slot 1 

External USB 2.0 (τουλάχιστον 2 μπροστά) >=4 

External USB 3.1 (τουλάχιστον 2 μπροστά) >=4 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ  

Ισχύς >=240 Watt 

Efficiency (80 Plus Platinum) 92% 

ΗΧΟΣ  

Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου ΝΑΙ 

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ  

Integrated Graphics τύπου Intel HD 630 με εξόδους σήματος 
on-board ή αντίστοιχη 

HDMI & DP & VGA 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ & ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

ΝΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ Win 10 Pro x64 

Εγγύηση κατασκευαστή για ανταλλακτικά και εργασία On Site 
Next Business Day . Να αποδεικνύεται με ποινή αποκλεισμού 
από κωδικό και επίσημη δήλωση υπογεγραμμένη από τον 
κατασκευαστή. 

3 Χρόνια 

ΟΘΟΝΗ Η/Υ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟ PC 40 ΤΕΜΑΧΙΑ 

Τύπος οθόνης  LED ANTIGLARE 

Διαγώνια διάταση ( in ) >=21.5 

Υποστηριζόμενη ανάλυση 1920 Χ 1080 

Χρόνος απόκρισης typical <=12 ms  

Γωνία θέασης Οριζόντια / Κάθετη  178 / 178 

Αναλογία απεικόνισης  16 προς 9 

Φωτεινότητα >=250 cd/m2 

Τυπικός λόγος αντίθεσης (contrast ratio)  3.000 : 1 

Είσοδος σήματος (να προσφερθούν VGA καλώδιο σύνδεσης ) VGA & HDMI 

Πιστοποιήσεις - να αναφερθούν NAI 

Εγγύηση κατασκευαστή On Site Next Business Day . Να 
αποδεικνύεται με ποινή αποκλεισμού από κωδικό και 
επίσημη δήλωση υπογεγραμμένη από τον κατασκευαστή. 

>=3 έτη 

 
2. Ηλεκτρονικοί  Υπολογιστές LAPTOP ME DISPLAY 15.6''  
 

LAPTOP ME DISPLAY 15.6'' 5 TEMAXIA 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Κατασκευαστής - Σειρά -Μοντέλο 1 

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, επώνυμου κατασκευαστή 
διεθνούς εμβέλειας με ISO 9001. Να διαθέτει Πιστοποιητικά 
Ποιότητας και Ασφάλειας, CE, Energy Star , EPEAT η 
ισοδύναμο.  

NAI 

Διάσταση οθόνης  >=15.6'' 

Ανάλυση οθόνης  1920 x 1080 

Τύπος οθόνης Full HD antiglare ΝΑΙ 

Τύπος επεξεργαστή Intel Core i5 - 6th or 7 th generation NAI 

Συχνότητα επεξεργαστή (Processor Base Frequency) >= 2.0 GHz 

Cache επεξεργαστή  >=3 Mb SmartCache 

Μέγεθος μνήμης RAM, τύπος μνήμης, ταχύτητα  8 Gb DDR4-2133 MHz  

Τεχνολογία δίσκου SSD η κλασσικός SATA 2.5'' >=256 GB  
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Aνεξάρτητη κάρτα γραφικών >=2GB  NAI 

Internal DVD-RW NAI 

Wireless Lan & Bluetotth v4.0 NAI 

Gigabit Ethernet NAI 

Integrated Web camera  NAI 

Integrated High Quality Speakers και μικρόφωνο NAI 

Keyboard με διάταξη Greek / US NAI 

Να διαθέτει USB 2.0 ports >=2 

Προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο το Λειτουργικό 
Σύστημα Microsoft Windows 10 Professional (Ελληνική 
Έκδοση) 64-bit. 

NAI 

Τσάντα μεταφοράς ΝΑΙ 

Εγγύηση κατασκευαστή για ανταλλακτικά και εργασία  >=3 έτη 

 
3. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER A4 
 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΙ - A4 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Κατασκευαστής - Σειρά - Μοντέλο  ΝΑΙ 

Τεχνολογία εκτύπωσης - Ασπρόμαυρη Laser  ΝΑΙ 

Οι προσφερόμενοι εκτυπωτές πρέπει να είναι επώνυμοι, 
σύγχρονης τεχνολογίας, να κυκλοφορούν στην διεθνή 
αγορά και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης / απόσυρσής τους.  

NAI 

Να διαθέτει display ενσωματωμένο 2.4'' η μεγαλύτερο ΝΑΙ 

Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 σελίδες / λεπτό (ppm)  45 PPM 

Ταχύτητα 1ης εκτύπωσης <= 6,5 sec  

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) 1200 x 1200 

Γλώσσες εκτύπωσης: PCL5e,PCL 6. Να αναφερθούν όλες οι 
γλώσσες που υποστηρίζονται.  

NAI 

Μνήμη εκτυπωτή επεκτάσιμη >= 256 MB 

Ταχύτητα Επεξεργαστή Dual core >=800Mhz 

Input Trays 1 

Αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων standard  

Τροφοδοσία Χαρτιού Feeder 350 σελίδες (100+250) 

Μεγέθη εγγράφου: Α4.  ΝΑΙ 

Να αναφερθούν όλοι οι τύποι και τα μεγέθη χαρτιού που 
υποστηρίζονται 

NAI 

Σύνδεση : USB 2.0 τουλάχιστον και ethernet NAI 

Να προσφερθούν τα σχετικά καλώδια σύνδεσης  ΝΑΙ 

Υποστήριξη Ελληνικών χαρακτήρων ΕΛΟΤ-928 και 437 χωρίς 
download 

NAI 

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασίας >=100.000 σελίδες 

Εγγύηση κατασκευαστή on site για ανταλλακτικά και 
εργασία . Να αποδεικνύεται με ποινή αποκλεισμού από 
κωδικό και επίσημη δήλωση υπογεγραμμένη από τον 
κατασκευαστή η επίσημο αντιπρόσωπο. 

>=1 έτος 

 
 
4. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ(Φωτοτυπικό–Εκτυπωτής–Σαρωτής–Τηλεομοιοτυπικό Μηχάνημα 
 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER MONO A3 4 TEMAXIA 



 35 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Τύπος Συσκευής 

Πολυλειτουργικό επιδαπέδιο με εργοστασιακή 
τροχήλατη βάση καινούριο και αμεταχείριστο 

τεχνολογία τελευταίας διετίας που να συνοδεύεται με 
πιστοποιητικά παραγωγής και περιβάλλοντος του 

κατασκευαστή. 

Τεχνολογία Εκτύπωσης laser 

Μνήμη βασική και επεκτάσιμη Τουλάχιστον 2GB και προαιρετικά άλλα 2GB 

Σκληρός δίσκος Τουλάχιστον 250 Giga byte 

Επεξεργαστής  Τουλάχιστον 1,2 Giga hertz  

Τεχνολογία σύνδεσης – interface Usb 2,0 , Δίκτυο με ταχύτητα 10/100/1000 base  

Πλήκτρο εξοικονόμησης ενέργειας 
Να έχει energy star, και πλήκτρο προσωρινής 

αδράνειας (save mode) 

Πιστοποιήσεις συμβατότητες  
Να έχει πιστοποιητικό εξοικονόμησης ενέργειας και 

πιστοποιητικό φιλικό ενός το περιβάλλον 

Μέγιστη ταχύτητα αντιγραφής σε Α4 & Α3 
Τουλάχιστον 21 σελίδες το λεπτό σε Α4 & 14 σελίδες 

το λεπτό σε Α3 

Μέγιστη ταχύτητα σάρωσης Τουλάχιστον 44 εικόνες το λεπτό 

Οπτική ανάλυση σάρωσης Τουλάχιστον 600*600 dpi 

Χαρακτηριστικά σάρωσης 
Να έχει ασπρομαυρη και έγχρωμη σάρωση σε email 

(Scan-to-Me) Scan-to-SMB  

(Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box,  NAI 

Scan-to-USB , Scan-to-Web DAV, Scan-to-DPWS  NAI 

Network TWAIN scan NAI 

Φόρμα αρχειοθέτησης σάρωσης 
Να αρχειοθετεί σε μορφή TIFF, PDF, Compact PDF, 

JPEG,XPS, Compact XPS,  

DOCX, XLSX, searchable PDF,PDF/A, liberalized PDF NAI 

Ανάλυση εκτύπωσης Τουλάχιστον 1800*600dpi  

Πρωτόκολλα δικτύου TCP/IP (Ipv4/Ipv6), FTP, SMB; SMTP, WebDAV  

Λειτουργικά συστήματα  
Να έχει Windows Vista / 7/8/8.1/10 , Windows servers 
2008/2008 R2/2012/2012R2, Macintosh OS 10.X/Linux 

& Unix 

Γλώσσες περιγραφής Τουλάχιστον PCL5/6 , PS 3,XPS 

Χρόνος προθέρμανσης Τουλάχιστον 22 δευτερόλεπτα 

Χρόνος πρώτου αντιγράφου Κάτω από 5,5 δευτερόλεπτα 

Πολλαπλά αντίγραφα με το πάτημα ενός πλήκτρου Τουλάχιστον από 1 έως 9999 

Τροφοδοσία πρωτοτύπων  
Να έχει αυτόματο τροφοδότη για πρωτότυπα 

τουλάχιστον 90 φύλλων με αυτόματη αναστροφή  

Κασέτες τροφοδοσίες  
1 κασέτα των 500 φύλλων για Α5 – Α4, και άλλη 1 

κασέτα των 500 φύλλων για Α5-Α3 και χαρτί 60-210 
γραμμάρια 

Πλαϊνός δίσκος τροφοδοσίας Μέγεθος χαρτιού Τουλάχιστον 100 φύλλα μεγέθους Α6 έως Α3 

Συνοδευτικός γραφίτης 
Μαζί με τη μηχανή να υπάρχει συνοδευτικός γραφίτης 

για πάνω από 22.000 σελίδες 

Υποστήριξη – service  
Να έχει service με ανταπόκριση έως την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα 

Εγγύηση On site  
Δύο έτη σε ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη με 

εξαίρεση τα αναλώσιμα υλικά  

Κάρτα fax και Pc fax ( προαιρετικά ) 

Nα δέχεται προαιρετικά κάρτα Fax και Pc fax, Super G3 
, με ταχύτητες πάνω από 33 Kbits.Nα δέχεται 

προαιρετικά κάρτα Fax και Pc fax, Super G3 , με 
ταχύτητες πάνω από 33 Kbits. 

5. KVM SWITCH 8 port DVI/USB with cable  
 

8-Port USB DVI/Audio KVM Switch  1 TEMAXIO 
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ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Computer Connections 8 

Console Ports  

2 x USB Type A Female (Black) ΝΑΙ 

1 x HDB-15 Female (Blue) / 1 x DVI-I Female (White) ΝΑΙ 

2 x Mini Stereo Jack Female (Pink; 1 x front panel, 1 x rear 
panel) 

ΝΑΙ 

2 x Mini Stereo Jack Female (Green; 1 x front panel, 1 x rear 
panel) 

ΝΑΙ 

KVM Ports  

8 x USB Type B Female (White) ΝΑΙ 

8 x DVI-I Female (White) ΝΑΙ 

8 x Mini Stereo Jack Female (Green) ΝΑΙ 

8 x Mini Stereo Jack Male (Pink) ΝΑΙ 

Firmware Upgrade  

1 x RJ-11 Female (Black) ΝΑΙ 

USB Hub  

2 x USB Type A Female (White; 1 x front panel, 1 x rear 
panel) 

ΝΑΙ 

Εγγύηση  >=1 έτος 

  

 
 

6. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR)  
 

ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR) 1 TEMAXIO 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Τύπος βιντεοπροβολέα: Τεχνολογία 3LCD  NAI 

Πραγματική ανάλυση εικόνας (native resolution) σε 
πραγματικό χρώμα - True Color 

FULL HD 

Λόγος διαστάσεων (aspect ratio) 16:10  NAI 

Φωτεινότητα (ISO 21118:2012): >=3.200 lm στο υψηλότερο 
mode λειτουργίας του προβολέα  

NAI 

Ώρες λειτουργίας της λάμπας: >=5.000 normal NAI 

Αντίθεση 15.000 : 1  NAI 

Συνδέσεις : USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, Wireless LAN 
IEEE 802.11b/g/n, Είσοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος 
Composite, MHL, Είσοδος ήχου cinch  

NAI 

Μέγεθος προβολής σε ίντσες (Projection size)  30''-300'' 

Μεγέθυνση (ψηφιακό zoom) <=1,2x  NAI 

Τηλεχειριστήριο (remote control) μαζί με τις μπαταρίες  NAI 

Ηχείο ή ηχεία ενσωματωμένα με ισχύ 2 Watt  NAI 

Λόγος Βεληνεκούς 1,38 - 1,68:1  NAI 

Μενού λειτουργίας στην προβαλλόμενη εικόνα (On Screen 
Display - OSD) στα Ελληνικά  

NAI 

Να περιέχει τσάντα μεταφοράς ΝΑΙ 

Eγγύηση κατασκευαστή >=2 έτη 

 
 
7. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ) 
 



 37 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΟ) 

3ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Να προσφερθεί αυθεντικό λογισμικό MICROSOFT OFFICE 
2016 που θα περιέχει Outlοok , Word , Excel , Powerpoint , 
με Ελληνικά μενού και διορθωτή κειμένου 

ΝΑΙ 

 
 
Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις που θέτει η 
υπηρεσία θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Απαιτείται κατάθεση του Φύλλου Συμμόρφωσης που επισυνάπτεται στο Παράρτημα της 
μελέτης και μπορεί να κατατεθεί φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο αυτού συμπληρωμένο, 
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον διαγωνιζόμενο. 
(Ποινή Αποκλεισμού αν δεν κατατεθεί). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΩΡΩΠΟΣ, 29/09/2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Προϊσταμένη Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Πληροφορικής, 
Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας 
 
 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, IT MSc 
Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

 

ΩΡΩΠΟΣ, 29/09/2017 
Συντάχθηκε 

 
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ 
Δ/ΝΣΗ  Προγραμματισμού, 
Πληροφορικής, Ανάπτυξης και 
Κοινωνικής Προστασίας  
  

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
 
  

 ΑΡ. ΜΕΛ.  : 4/2017 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Pcs)  με 
οθόνη, πληκτρολόγιο, 
mouse κ.λ.π.  40 ΤΕΜ 825,00 33.000,00 

2 
Η/Υ ΤΥΠΟΥ - Laptop 
15.6''  5 ΤΕΜ 750,00 3.750,00 

3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 8 ΤΕΜ 250,00 2.000,00 

4 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
(Φωτοτυπικό–
Εκτυπωτής–Σαρωτής–
Τηλεομοιοτυπικό 
μηχάνημα) 4 ΤΕΜ 2.150,00 8.600,00 

5 
KVM SWITCH 8 port 
DVI/USB with cable 1 ΤΕΜ 700,00 700,00 

6 
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ -
Projector  1 ΤΕΜ 900,00 900,00 

7 
Λογισμικό Αυτοματισμού 
Γραφείου 3 TEM 250,00 750,00 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 49.700,00 

ΦΠΑ 24% : 11.928,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 61.628,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΩΡΩΠΟΣ, 29/09/2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Προϊσταμένη Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Πληροφορικής, 
Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας 
 
 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, IT MSc 
Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

 

ΩΡΩΠΟΣ, 29/09/2017 
Συντάχθηκε 

 
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ 
Δ/ΝΣΗ  Προγραμματισμού, 
Πληροφορικής, Ανάπτυξης και 
Κοινωνικής Προστασίας  
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
 
  

 ΑΡ. ΜΕΛ.  : 4/2017 
 

ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
1. Ηλεκτρονικοί  Υπολογιστές (Pcs)  με οθόνη, πληκτρολόγιο, mouse κ.λ.π.  

 

Η/Υ ΤΥΠΟΥ MINI TOWER 40 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 ΝΑΙ   

Του ίδιου κατασκευαστή με τα monitors NAI   

Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, FCC, TUV, TCO NAI   

Chipset  τύπου Intel B250 ή ανώτερο ΝΑΙ   

Security: TPM, Setup/BIOS Password, Chassis lock slot NAI   

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ    

Intel  τύπου ή ανώτερο core i5 & 7th generation ΝΑΙ   

Αριθμός πυρήνων  >=4   

Συχνότητα λειτουργίας  >=3.0GHz   

Cache >= 6 MB   

ΜΝΗΜΗ    

Mέγεθος κεντρικής μνήμης >=8 GB   

Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας 2400MHz   

DIMM slots >= 2   

Maximum RAM >=32 GB   

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ    

Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων SATA 7200 rpm 1   

Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 1 TB   

Εσωτερικό DVD+/-RW slim ΝΑΙ   

I/O PORTS ON-BOARD    

RJ-45 Ethernet 10/100/1000 1   

Audio-In , Audio-Out  NAI   

PCI Express x16  1   

PCI Express x1 >=3   

M.2 Slot 1   

External USB 2.0 (τουλάχιστον 2 μπροστά) >=4   

External USB 3.1 (τουλάχιστον 2 μπροστά) >=4   

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ    
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Ισχύς >=240 Watt   

Efficiency (80 Plus Platinum) 92%   

ΗΧΟΣ    

Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου ΝΑΙ   

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ    

Integrated Graphics Intel HD 630 με εξόδους σήματος on-
board 

HDMI & DP & VGA   

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ & ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

ΝΑΙ   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ Win 10 Pro x64   

Εγγύηση κατασκευαστή για ανταλλακτικά και εργασία On 
Site Next Business Day . Να αποδεικνύεται με ποινή 
αποκλεισμού από κωδικό και επίσημη δήλωση 
υπογεγραμμένη από τον κατασκευαστή. 

3 Χρόνια   

ΟΘΟΝΗ Η/Υ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟ PC 40 ΤΕΜΑΧΙΑ   

Τύπος οθόνης  LED ANTIGLARE   

Διαγώνια διάταση ( in ) >=21.5   

Υποστηριζόμενη ανάλυση 1920 Χ 1080   

Χρόνος απόκρισης typical <=12 ms    

Γωνία θέασης Οριζόντια / Κάθετη  178 / 178   

Αναλογία απεικόνισης  16 προς 9   

Φωτεινότητα >=250 cd/m2   

Τυπικός λόγος αντίθεσης (contrast ratio)  3.000 : 1   

Είσοδος σήματος (να προσφερθούν VGA καλώδιο σύνδεσης 
) 

VGA & HDMI   

Πιστοποιήσεις - να αναφερθούν NAI   

Εγγύηση κατασκευαστή On Site Next Business Day . Να 
αποδεικνύεται με ποινή αποκλεισμού από κωδικό και 
επίσημη δήλωση υπογεγραμμένη από τον κατασκευαστή. 

>=3 έτη   

 
2. Ηλεκτρονικοί  Υπολογιστές LAPTOP ME DISPLAY 15.6''  
 

LAPTOP ME DISPLAY 15.6'' 5 TEMAXIA   

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Κατασκευαστής - Σειρά -Μοντέλο 1   

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, επώνυμου κατασκευαστή 
διεθνούς εμβέλειας με ISO 9001. Να διαθέτει Πιστοποιητικά 
Ποιότητας και Ασφάλειας, CE, Energy Star , EPEAT η 
ισοδύναμο.  

NAI   

Διάσταση οθόνης  >=15.6''   

Ανάλυση οθόνης  1920 x 1080   

Τύπος οθόνης Full HD antiglare ΝΑΙ   

Τύπος επεξεργαστή Intel Core i5 - 6th or 7 th generation ή 
αντίστοιχου τύπου 

NAI   

Συχνότητα επεξεργαστή (Processor Base Frequency) >= 2.0 GHz   

Cache επεξεργαστή  >=3 Mb SmartCache   

Μέγεθος μνήμης RAM, τύπος μνήμης, ταχύτητα  
8 Gb DDR4-2133 

MHz  
  

Τεχνολογία δίσκου SSD η κλασσικός SATA 2.5'' >=256 GB    

Aνεξάρτητη κάρτα γραφικών >=2GB  NAI   

Internal DVD-RW NAI   

Wireless Lan & Bluetotth v4.0 NAI   
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Gigabit Ethernet NAI   

Integrated Web camera  NAI   

Integrated High Quality Speakers και μικρόφωνο NAI   

Keyboard με διάταξη Greek / US NAI   

Να διαθέτει USB 2.0 ports >=2   

Προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο το Λειτουργικό 
Σύστημα Microsoft Windows 10 Professional (Ελληνική 
Έκδοση) 64-bit. 

NAI   

Τσάντα μεταφοράς ΝΑΙ   

Εγγύηση κατασκευαστή για ανταλλακτικά και εργασία  >=3 έτη   

 
3. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER A4 
 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΙ - A4 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 
 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Κατασκευαστής - Σειρά - Μοντέλο  ΝΑΙ   

Τεχνολογία εκτύπωσης - Ασπρόμαυρη Laser  ΝΑΙ   

Οι προσφερόμενοι εκτυπωτές πρέπει να είναι επώνυμοι, 
σύγχρονης τεχνολογίας, να κυκλοφορούν στην διεθνή 
αγορά και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης / απόσυρσής τους.  

NAI   

Να διαθέτει display ενσωματωμένο 2.4'' η μεγαλύτερο ΝΑΙ   

Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 σελίδες / λεπτό (ppm)  45 PPM   

Ταχύτητα 1ης εκτύπωσης <= 6,5 sec    

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) 1200 x 1200   

Γλώσσες εκτύπωσης: PCL5e,PCL 6. Να αναφερθούν όλες οι 
γλώσσες που υποστηρίζονται.  

NAI   

Μνήμη εκτυπωτή επεκτάσιμη >= 256 MB   

Ταχύτητα Επεξεργαστή Dual core >=800Mhz   

Input Trays 1   

Αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων standard    

Τροφοδοσία Χαρτιού Feeder 
350 σελίδες 
(100+250) 

  

Μεγέθη εγγράφου: Α4.  ΝΑΙ   

Να αναφερθούν όλοι οι τύποι και τα μεγέθη χαρτιού που 
υποστηρίζονται 

NAI   

Σύνδεση : USB 2.0 τουλάχιστον και ethernet NAI   

Να προσφερθούν τα σχετικά καλώδια σύνδεσης  ΝΑΙ   

Υποστήριξη Ελληνικών χαρακτήρων ΕΛΟΤ-928 και 437 χωρίς 
download 

NAI   

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασίας >=100.000 σελίδες   

Εγγύηση κατασκευαστή on site για ανταλλακτικά και 
εργασία . Να αποδεικνύεται με ποινή αποκλεισμού από 
κωδικό και επίσημη δήλωση υπογεγραμμένη από τον 
κατασκευαστή η επίσημο αντιπρόσωπο. 

>=1 έτος   

 
4. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ(Φωτοτυπικό–Εκτυπωτής–Σαρωτής–Τηλεομοιοτυπικό Μηχάνημα 
 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER MONO A3 4 TEMAXIA   

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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Τύπος Συσκευής 

Πολυλειτουργικό 
επιδαπέδιο με 
εργοστασιακή 

τροχήλατη βάση 
καινούριο και 
αμεταχείριστο 

τεχνολογία 
τελευταίας διετίας 

που να 
συνοδεύεται με 
πιστοποιητικά 
παραγωγής και 

περιβάλλοντος του 
κατασκευαστή. 

  

Τεχνολογία Εκτύπωσης laser   

Μνήμη βασική και επεκτάσιμη 
Τουλάχιστον 2GB 
και προαιρετικά 

άλλα 2GB 
  

Σκληρός δίσκος 
Τουλάχιστον 250 

Giga byte 
  

Επεξεργαστής  
Τουλάχιστον 1,2 

Giga hertz  
  

Τεχνολογία σύνδεσης – interface 
Usb 2,0 , Δίκτυο με 

ταχύτητα 
10/100/1000 base  

  

Πλήκτρο εξοικονόμησης ενέργειας 

Να έχει energy star, 
και πλήκτρο 
προσωρινής 

αδράνειας (save 
mode) 

  

Πιστοποιήσεις συμβατότητες  

Να έχει 
πιστοποιητικό 
εξοικονόμησης 
ενέργειας και 
πιστοποιητικό 
φιλικό ενός το 

περιβάλλον 

  

Μέγιστη ταχύτητα αντιγραφής σε Α4 & Α3 

Τουλάχιστον 21 
σελίδες το λεπτό σε 
Α4 & 14 σελίδες το 

λεπτό σε Α3 

  

Μέγιστη ταχύτητα σάρωσης 
Τουλάχιστον 44 
εικόνες το λεπτό 

  

Οπτική ανάλυση σάρωσης 
Τουλάχιστον 
600*600 dpi 

  

Χαρακτηριστικά σάρωσης 

Να έχει 
ασπρομαυρη και 
έγχρωμη σάρωση 
σε email (Scan-to-
Me) Scan-to-SMB  

  

(Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box,  NAI   

Scan-to-USB , Scan-to-Web DAV, Scan-to-DPWS  NAI   

Network TWAIN scan NAI   

Φόρμα αρχειοθέτησης σάρωσης 

Να αρχειοθετεί σε 
μορφή TIFF, PDF, 

Compact PDF, 
JPEG,XPS, Compact 

XPS,  
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DOCX, XLSX, searchable PDF,PDF/A, liberalized PDF NAI   

Ανάλυση εκτύπωσης 
Τουλάχιστον 
1800*600dpi  

  

Πρωτόκολλα δικτύου 
TCP/IP (Ipv4/Ipv6), 
FTP, SMB; SMTP, 

WebDAV  
  

Λειτουργικά συστήματα  

Να έχει Windows 
Vista / 7/8/8.1/10 , 
Windows servers 

2008/2008 
R2/2012/2012R2, 

Macintosh OS 
10.X/Linux & Unix 

  

Γλώσσες περιγραφής 
Τουλάχιστον 

PCL5/6 , PS 3,XPS 
  

Χρόνος προθέρμανσης 
Τουλάχιστον 22 
δευτερόλεπτα 

  

Χρόνος πρώτου αντιγράφου 
Κάτω από 5,5 
δευτερόλεπτα 

  

Πολλαπλά αντίγραφα με το πάτημα ενός πλήκτρου 
Τουλάχιστον από 1 

έως 9999 
  

Τροφοδοσία πρωτοτύπων  

Να έχει αυτόματο 
τροφοδότη για 

πρωτότυπα 
τουλάχιστον 90 

φύλλων με 
αυτόματη 

αναστροφή  

  

Κασέτες τροφοδοσίες  

1 κασέτα των 500 
φύλλων για Α5 – 

Α4, και άλλη 1 
κασέτα των 500 

φύλλων για Α5-Α3 
και χαρτί 60-210 

γραμμάρια 

  

Πλαϊνός δίσκος τροφοδοσίας Μέγεθος χαρτιού 
Τουλάχιστον 100 

φύλλα μεγέθους Α6 
έως Α3 

  

Συνοδευτικός γραφίτης 

Μαζί με τη μηχανή 
να υπάρχει 

συνοδευτικός 
γραφίτης για πάνω 
από 22.000 σελίδες 

  

Υποστήριξη – service  

Να έχει service με 
ανταπόκριση έως 

την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα 

  

Εγγύηση On site  

Δύο έτη σε 
ηλεκτρονικά και 

μηχανικά μέρη με 
εξαίρεση τα 

αναλώσιμα υλικά  

  

Κάρτα fax και Pc fax ( προαιρετικά ) 

Nα δέχεται 
προαιρετικά κάρτα 

Fax και Pc fax, 
Super G3 , με 

ταχύτητες πάνω 
από 33 Kbits.Nα 
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δέχεται 
προαιρετικά κάρτα 

Fax και Pc fax, 
Super G3 , με 

ταχύτητες πάνω 
από 33 Kbits. 

 
 
5.  KVM SWITCH 8 port DVI/USB with cable  
 

8-Port USB DVI/Audio KVM Switch  1 TEMAXIO   

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Computer Connections 8   

Console Ports    

2 x USB Type A Female (Black) ΝΑΙ   

1 x HDB-15 Female (Blue) / 1 x DVI-I Female (White) ΝΑΙ   

2 x Mini Stereo Jack Female (Pink; 1 x front panel, 1 x rear 
panel) 

ΝΑΙ   

2 x Mini Stereo Jack Female (Green; 1 x front panel, 1 x rear 
panel) 

ΝΑΙ   

KVM Ports    

8 x USB Type B Female (White) ΝΑΙ   

8 x DVI-I Female (White) ΝΑΙ   

8 x Mini Stereo Jack Female (Green) ΝΑΙ   

8 x Mini Stereo Jack Male (Pink) ΝΑΙ   

Firmware Upgrade    

1 x RJ-11 Female (Black) ΝΑΙ   

USB Hub    

2 x USB Type A Female (White; 1 x front panel, 1 x rear 
panel) 

ΝΑΙ   

Εγγύηση  >=1 έτος   

    

 
6.  ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR)  

 

ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR) 1 TEMAXIO   

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τύπος βιντεοπροβολέα: Τεχνολογία 3LCD  NAI   

Πραγματική ανάλυση εικόνας (native resolution) σε 
πραγματικό χρώμα - True Color 

FULL HD   

Λόγος διαστάσεων (aspect ratio) 16:10  NAI   

Φωτεινότητα (ISO 21118:2012): >=3.200 lm στο υψηλότερο 
mode λειτουργίας του προβολέα  

NAI   

Ώρες λειτουργίας της λάμπας: >=5.000 normal NAI   

Αντίθεση 15.000 : 1  NAI   

Συνδέσεις : USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, Wireless LAN 
IEEE 802.11b/g/n, Είσοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος 
Composite, MHL, Είσοδος ήχου cinch  

NAI   

Μέγεθος προβολής σε ίντσες (Projection size)  30''-300''   

Μεγέθυνση (ψηφιακό zoom) <=1,2x  NAI   

Τηλεχειριστήριο (remote control) μαζί με τις μπαταρίες  NAI   

Ηχείο ή ηχεία ενσωματωμένα με ισχύ 2 Watt  NAI   
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Λόγος Βεληνεκούς 1,38 - 1,68:1  NAI   

Μενού λειτουργίας στην προβαλλόμενη εικόνα (On Screen 
Display - OSD) στα Ελληνικά  

NAI   

Να περιέχει τσάντα μεταφοράς ΝΑΙ   

Eγγύηση κατασκευαστή >=2 έτη   

 
7. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ) 
 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΟ) 

3 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Να προσφερθεί αυθεντικό λογισμικό MICROSOFT OFFICE 
2016 που θα περιέχει Outlοok , Word , Excel , Powerpoint , 
με Ελληνικά μενού και διορθωτή κειμένου 

ΝΑΙ   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΩΡΩΠΟΣ, 29/09/2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Προϊσταμένη Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Πληροφορικής, 
Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας 
 
 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, IT MSc 
Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

 

ΩΡΩΠΟΣ, 29/09/2017 
Συντάχθηκε 

 
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
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I. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
(πλήρη στοιχεία οικονομικού φορέα) 
 

                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Pcs)  με 
οθόνη, πληκτρολόγιο, 
mouse κ.λ.π.  40 ΤΕΜ   

2 
Η/Υ ΤΥΠΟΥ - Laptop 
15.6''  5 ΤΕΜ   

3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 8 ΤΕΜ   

4 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
(Φωτοτυπικό–
Εκτυπωτής–Σαρωτής–
Τηλεομοιοτυπικό 
μηχάνημα) 4 ΤΕΜ   

5 
KVM SWITCH 8 port 
DVI/USB with cable 1 ΤΕΜ   

6 
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ -
Projector  1 ΤΕΜ   

7 
Λογισμικό Αυτοματισμού 
Γραφείου 3 TEM   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΣ :  

ΦΠΑ 24% :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΩΡΩΠΟΣ, 29/09/2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Προϊσταμένη Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Πληροφορικής, 
Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας 
 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, IT MSc 
Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

 

ΩΡΩΠΟΣ, 29/09/2017 
Συντάχθηκε 

 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

 

 
(τίθεται ημερομηνία, σφραγίδα & υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
(τίθεται σφραγίδα πρωτοκόλλου, και 

ώρα υποβολής) 
 

ΠΡΟΣ  

ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ 
 

(Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού) 
 

    Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
 

                                                       Οδός Λ.Χαλκουτσίου 50, Σκάλα Ωρωπού 

 Ταχυδρομικός Κώδικας 19015 

 Περιοχή Ωρωπός, Αττική, Ελλάδα 

 Κωδικός NUTS EL301 
    

Υπόψιν   Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 

αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών 

Ο κάτωθι οικονομικός φορέας, υπέβαλλε φάκελο προσφοράς για την 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------  
πλήρης επωνυμία όπως αναγράφεται στην επίσημη σφραγίδα (συμπεριλαμβάνεται και ο διακριτικός τίτλος) 

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

 
Ταχυδρομική διεύθυνση 

 
Οδός – αριθμός ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Πόλη- Τ.Κ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Αρμόδιος/αρμόδιοι 

 
Ονοματεπώνυμο ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Αριθμός/οι Τηλεφώνου --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Διεύθυνση Δικτυακού Τόπου (εάν υπάρχει) ----------------------------------------------------------------------------- 

Ημερομηνία, 
                                                                                                         (Υπογραφή) 
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    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 (αποδεικτικών μέσων) 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Φακέλου Δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου (αποδεικτικών μέσων) 

 
 
 

(τίθεται σφραγίδα πρωτοκόλλου, και 

ώρα υποβολής) 

ΠΡΟΣ  

ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ 
 

(Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού) 
 

    Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
                                                       Οδός Λ.Χαλκουτσίου 50, Σκάλα Ωρωπού 

 Ταχυδρομικός Κώδικας 19015 

 Περιοχή Ωρωπός, Αττική, Ελλάδα 

 Κωδικός NUTS EL301 
    

Υπόψιν   Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 

αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών 

Ο κάτωθι οικονομικός φορέας, υπέβαλλε φάκελο δικαιολογητικών προσωρινού  
αναδόχου (αποδεικτικών μέσων) για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------  
πλήρης επωνυμία όπως αναγράφεται στην επίσημη σφραγίδα (συμπεριλαμβάνεται και ο διακριτικός τίτλος) 

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

 

Ταχυδρομική διεύθυνση 
 

Οδός – αριθμός ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Πόλη- Τ.Κ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Αρμόδιος/αρμόδιοι 
 

Ονοματεπώνυμο ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Αριθμός/οι Τηλεφώνου --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Διεύθυνση Δικτυακού Τόπου (εάν υπάρχει) ----------------------------------------------------------------------------- 
Ημερομηνία, 

 
 

(Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης 
 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα):  
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ Ωρωπου   
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ :    
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:Λ.Χαλκουτσίου 50, Σκάλα Ωρωπού, ΤΚ 19015  
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελένη Κουντουριώτη/Χριστίνα Φωτοπούλου  
- Τηλέφωνο: 2295320325, 2295320391   
- Ηλ. ταχυδρομείο: info@oropos.gov.gr   
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) www.oropos.gov.gr  
 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» 

CPV: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 30232110-5 

        Εκτυπωτές Laser 30232110-8 

        Λοιπά Περιφερειακά 30232000-4 
 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ……………………………  
- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες.   
- Αριθμός τμημάτων: ένα (1)   
- Η παρούσα σύμβαση είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του 

Ν.4412/2016.   
- Αριθμός αναφοράς (αρ. πρωτ. διακήρυξης): …………………………. 
 
 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης:  Απάντηση: 
 

   
 

      

Πλήρης Επωνυμία:   [ ] 
 

    

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): [ ] 
 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης   
 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον   
 

εθνικό  αριθμό ταυτοποίησης,  εφόσον   
 

απαιτείται και υπάρχει    
 

    

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……] 
 

    

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
1
 :  [……] 

 

Τηλέφωνο:    [……] 
 

Ηλ. ταχυδρομείο:   [……] 
 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση [……] 
 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):    
 

    

Γενικές πληροφορίες:  Απάντηση: 
 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή   
 

ή μεσαία επιχείρηση
2
;    

 

Τρόπος συμμετοχής:   Απάντηση: 
 

    
 

   

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι 
 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από   
 

κοινού με άλλους
3
;     

 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι:     

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……] 

στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,  

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):  

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς  

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……] 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:   

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της  

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.  γ) [……] 
     

Τμήματα    Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ] 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός  

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.   
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

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

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο [……] 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……] 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:  
  

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
  

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
  

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……] 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,  

την έκταση, τον σκοπό …):  
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονομικός φορέας 
 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:    

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι    

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους      

υπό μορφή υπεργολαβίας; Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

 προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

 της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

 […]     
      

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

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας 

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,  
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
4
 

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

 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
5
·  

 

2. δωροδοκία
6,7

·  
 

3. απάτη
8
·  

 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
9
·  

 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας
10

·  
 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
11

.  
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:   

    

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι   

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή    

οποιουδήποτε προσώπου
12

 το οποίο είναι    

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή    

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία    

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου    

σε αυτό για έναν από τους λόγους που    

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή    

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί    

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην    

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος    

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;     

     Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται 

     ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

     διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

     στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

     [……][……][……][……]
13

  

Εάν ναι, αναφέρετε
14

:      

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],  

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],   

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]   

καταδίκης,       

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· β) [……]   

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

καταδικαστική απόφαση:   και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]  

     Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται 

     ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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     διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

     στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

     [……][……][……][……]
15

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να  

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την  

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού  

(«αυτοκάθαρση»)
16

;    

Εάν ναι, περιγράψτε  τα μέτρα  που [……] 

λήφθηκαν
17

:    
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:   
 

ασφάλισης:      
 

      

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι   
 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την    
 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής    
 

ασφάλισης
18

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην    
 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;    
 

       

   ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
 

    ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
 

Εάν όχι αναφέρετε: 
     

    
 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο α)[……]· α)[……]·  
 

πρόκειται:      
 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;  β)[……] β)[……]  
 

γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των    
 

υποχρεώσεων;      
 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι  
 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και -[] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι  
 

δεσμευτική;      
 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή -[……]· -[……]·  
 

έκδοσης απόφασης     
 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]· -[……]·  
 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη    
 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:    
 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:  γ.2)[……]· γ.2)[……]·  
 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις δ) [] Ναι [] Όχι δ) [] Ναι [] Όχι  
 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους Εάν ναι, να Εάν ναι, να  
 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφερθούν αναφερθούν  
 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά λεπτομερείς λεπτομερείς  
 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των πληροφορίες πληροφορίες  
 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό [……] [……]  
 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
19

 
    

   
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, εγγράφων): 
20

   
 

αναφέρετε:   [……][……][……]   
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή Απάντηση: 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή  

επαγγελματικό παράπτωμα    
  

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς  

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού  και  

εργατικού δικαίου
21

;   Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

     μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

     του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

     αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

     [] Ναι [] Όχι 

     Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

     λήφθηκαν: […….............] 
  

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε [] Ναι [] Όχι 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
22

  

:      

α) πτώχευση, ή     

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή    

γ) ειδική εκκαθάριση, ή    

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή  

από το δικαστήριο, ή    

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού  

συμβιβασμού, ή     

στ) αναστολή επιχειρηματικών  

δραστηριοτήτων, ή    

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση  

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία  

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

Εάν ναι:     

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:  -[.......................] 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................] 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να  

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη  

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των  

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της  

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές  

αυτές τις περιστάσεις
23

    

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

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:   έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

     εγγράφων): [……][……][……] 
  

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι 

επαγγελματικό παράπτωμα
24

;   

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................] 
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πληροφορίες:       
 

       Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
 

       μέτρα αυτοκάθαρσης; 
 

       [] Ναι [] Όχι 
 

       Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
 

       λήφθηκαν: 
 

       [..........……] 
 

   

Έχει  συνάψει  ο  οικονομικός  φορέας [] Ναι [] Όχι 
 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με  
 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;   
 

Εάν  ναι, να αναφερθούν  λεπτομερείς […...........] 
 

πληροφορίες:       
 

         

       Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
 

       μέτρα αυτοκάθαρσης; 
 

       [] Ναι [] Όχι 
 

       Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
 

       λήφθηκαν: 
 

       [……] 
 

   

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι 
 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων25, λόγω της  
 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της  
 

σύμβασης;        
 

Εάν  ναι, να αναφερθούν  λεπτομερείς [.........…] 
 

πληροφορίες:       
 

   

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι 
 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
26

  κατά την  
 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο  
 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,  
 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα  
 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης  
 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την  
 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης  
 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες  
 

κυρώσεις;        
 

Εάν  ναι, να αναφερθούν  λεπτομερείς [….................] 
 

πληροφορίες: 
       

     Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
 

       μέτρα αυτοκάθαρσης; 
 

       [] Ναι [] Όχι 
 

       Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
 

       λήφθηκαν: 
 

       [……] 
 

        

Μπορεί ο οικονομικός  φορέας να [] Ναι [] Όχι 
 

επιβεβαιώσει ότι:      
 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών  
 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών  
 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της  
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απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,  
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει 

επιχειρήσει να επηρεάσει με  
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση; 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση κριτηρίων 

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

 
 
 
 

 
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
27

; του:  

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

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

 εγγράφων): 

 [……][……][……] 
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Β: 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: 

1) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……] 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή  

υπεργολαβίας
28

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ.  

ποσοστό) της σύμβασης:    
  

2) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:  

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι 

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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:   έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

     εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.  
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς   
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται
29

, εκτός εάν :  
 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
30

. 
 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
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1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.  
 
2 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 
 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 
 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 
 
3 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.  
 
4 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
 
5 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).  
 
6 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”.  
 
7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

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

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

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

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),   
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).  
 
8 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.  
 
9 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.  
 
10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της  
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τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 

“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
 
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".  
 
12 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.  
 
1 του άρθρου 73 )  
 
13 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
 
14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
 
15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
 
16 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
 
17 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  
 
18 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
 
19 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
 
20 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
 
21 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .  
 
22 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)  
 
23 Άρθρο 73 παρ. 5.   
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24 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
 
25 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.  

 
26 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)  
 
27 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα   
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.  
 
28 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
 
29 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014  
 
30 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ 
 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΑΔΑ : Ω18ΒΩ0Π-ΔΞΦ 

ΑΔΑΜ:  

Ωρωπός, 01-10-2017 

Αριθ. Πρωτ. διακήρυξης: 23316/26-10-2017 

 

 

Λ. Χαλκουτσίου 50 Τ.Κ.: 190 15, Ωρωπός 
Πληροφορίες: Ελένη Κουντουριώτου 
Τηλέφωνα: 2295-3-20325 Fax: 2295-3-20384 
e-mail: promitheiesdimosoropou@yahoo.gr 
 

CPV : 30213000-5 

CPV : 30232110-8 

CPV : 30232000-4 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ» 

ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ» 

Η Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
 Προμηθειών  και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
 Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» πλην της περίπτωσης β’ της παρ.VII 
 του άρθρου 172, της παρ.8 του άρθρου 194 και της παρ.5 του άρθρου 196. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
 Κοινοτήτων», πλην των παραγράφων 1-3, του πρώτου εδαφίου της παρ.9, της παρ.10 του 
 άρθρου 209 της παρ.5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 257, 
 της  παρ.7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268. 

4. Του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’) Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
 Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση  Διατάξεων 
 του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

5. Λοιπές νόμιμες διατάξεις που διέπουν την εν λόγω παροχή υπηρεσίας, όπως έχουν 
 τροποποιηθεί  και ισχύουν μέχρι σήμερα.  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής της προμήθειας με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ» ΕΤΟΥΣ 
2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ» προϋπολογισμού 41.735,48€€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 10.016,52€, ήτοι 
συνολικής δαπάνης 51.752,00€ για το έτος 2017 και 7.964,52€ πλέον ΦΠΑ 24% 1.911,48€ ήτοι 
συνολικής δαπάνης 9.876,00€ για το έτος 2018 
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Ωρωπού και θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑΕ 
10.7134.0012. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως τις 31/01/2018 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ωρωπού, επί της Λεωφόρου Χαλκουτσίου 50, 
Τ.Κ.: 190 15 Ωρωπός, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 17/11/2017 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 
παραλαβής προσφορών την 10.30 και ώρα λήξης την 11.00.  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο επάγγελμα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, 
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

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

mailto:promitheiesdimosoropou@yahoo.gr
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
  σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με   την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν  

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

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία είτε (α) με κατάθεσή τους 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με 
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις 
στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν 
αντιστοίχως. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τουλάχιστον τρείς (3) μήνες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ - Αντιπροσφορές δεν γίνονται ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύτηκε σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση 
διαδικτύου www.oropos.gov.gr  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της 
σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ωρωπού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
info@oropos.gov.gr ή της διεύθυνσης promitheisdimosoropou@yahoo.gr ,  το αργότερο έξι (6) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας του Δήμου www.oropos.gov.gr 
Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 2% 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικής δαπάνης 994,00€ 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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