
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  COVID 19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 

 Σελίδα 1 

 

    

                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                 Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                   Χρόνος Διατήρησης: Πενταετία 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                  Α.Π.: 088252/22.04.2020 
Ταχ. Δ/νση: Κων/νου Παλαιολόγου 9                                                    
Ταχ. Κώδικας:104 38 
Πληροφορίες: Καλλιόπη Πάλλη                                                
Τηλέφωνο: 213  2082955 
Φαξ: 213 2082856 
Ηλ. Ταχ/μείο:k.palli@athens.gr 
  
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ  COVID – 19’’ 

 
Ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 478/16.04.2020 (ΑΔΑ:ΩΚ51Ω6Μ-ΔΘΠ) Πράξη Οικονομικής 
Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), 
σύμφωνα και με την παρ. 3 εδ. α΄και β΄ του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55) για την ‘’Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών - Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του", σε συνδυασμό και με την από 1η Απριλίου 2020 Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής- ‘’ Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID – 19’’, 
για την ‘’Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, οθονών και φορητών 
υπολογιστών), για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας (τηλεργασία), για τις ανάγκες του 
Δήμου Αθηναίων, ως μέσο για την αντιμετώπιση της διάδοσης και εξάπλωσης του  COVID – 19’’. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να μη 
βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, για τις 
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οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με 
το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα όπως υποβάλλει προσφορά, λόγω του κατεπείγοντος, έως την 27η 
Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(ΠΡΟΣ: Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης & Αρχείου, email: t.geniko.protokolo@athens.gr, με 
κοινοποίηση στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
 email:d.prom.apothikon@athens.gr, t.dimosion.symvaseon@athens.gr,) και αναφορά στα στοιχεία της 
παρούσας διαδικασίας, όπου θα αναγράφονται τα εξής:  
α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών,  
β) η φράση: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 
γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, 
δ) ο τίτλος της Πρόσκλησης με την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών, 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
  
Το εμπρόθεσμο της υποβολής θα αποδεικνύεται από την ημερομηνία και ώρα, όπως αυτή θα 
αναγράφεται στο μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
  
  1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
   Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης 
 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

    Πληροφορίες: Ο. Ευαγγελινού, τηλ. 210 5277478 
    email: t.dioikitikis.ypostirixis.strat.sxed@athens.gr,  

 Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
         Πληροφορίες: Κων/νος Καλουτάς, τηλ. 210 5278030  
         email: t.tpe@athens.gr  και  k.kaloutas@athens.gr 

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων, t.dimosion.symvaseon@athens.gr, τηλ.: 2132082956, της Δ/νσης Προμηθειών & 
Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες: κα Καλλιόπη Πάλλη, k.palli@athens.gr, Τηλ: 2132082955 

2.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στη συνημμένη με την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές – Συγγραφή 
Υποχρεώσεων- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Κριτήριο Ανάθεσης). 
 
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσης σύμβασης είναι ο Δήμος Αθηναίων. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα καταλογισθεί για το έτος 2020 έτος και κωδικό αριθμό προϋπολογισμού Κ.Α. 
7134.022 Φ.10/Δ.18 «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware (Η/Υ, οθονών, φωτοαντιγραφικών, 
πολυμηχανημάτων κλπ», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.079607/10.04.2020  (ΑΔΑΜ:20REQ006554039 
2020-04-10) A.A.Y. του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων με το ποσό των 149.916,00 € για το 
οικονομικό έτος  2020. 
 

ΑΔΑ: ΨΡ7ΒΩ6Μ-Γ2Ε



ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  COVID 19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 

 Σελίδα 3 

 

4.     ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 
5.    ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016).  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη 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. 
 
6.   ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, 
οθονών και φορητών υπολογιστών), για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας (τηλεργασία), 
με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των εργαζομένων του Δήμου. 
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του κοινού λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV :  
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 
 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #120.900,00€# πλέον ΦΠΑ 
24% (#149.916,00€# συμπ. ΦΠΑ 24%), και αναλύεται ως εξής: 
 

Άρθρα ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 50 600,00 € 30.000,00 € 

2 Επίπεδες οθόνες 50 110,00 € 5.500,00 € 
3 Φορητοί επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 105 780,00 € 81.900,00 € 
4 Μέρη υπολογιστών (Εσωτ Δίσκοι SSD ) 50 70,00 € 3.500,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 120.900,00 € 

 ΦΠΑ 24% 29.016,00 € 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 149.916,00 € 

 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 
από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε 
συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 
Β΄/23.05.2017). 

 

ΑΔΑ: ΨΡ7ΒΩ6Μ-Γ2Ε



ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  COVID 19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 

 Σελίδα 4 

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των ειδών ορίζεται σε ένα (1) μήνα από 
την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 
 ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η παράδοση των ειδών του εξοπλισμού θα γίνει επί τόπου, στη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης, επί της οδού Λιοσίων 22, 1ος όροφος, κατόπιν επικοινωνίας με 
την αρμόδια υπηρεσία και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη συνημμένη με 
την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές – Συγγραφή Υποχρεώσεων- 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός). 
  
7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
7.1. Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να υποβάλλει με την προσφορά του, ως προκαταρκτική 
απόδειξη ότι α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 73 και 74 του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 και β) πληροί το κριτήριο επιλογής της 
καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), στην οποία 
θα δηλώνονται τα εξής: 

i. έχει λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης και της Μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας, και 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

ii. δεν εμπίπτει στους οριζόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 λόγους αποκλεισμού, 
iii. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
iv. δεν 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, 

v. δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
vi.  δεν εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν εμπίπτει σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, 

vii. δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

viii. δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,  

ix. δεν 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,  

x. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία, 

xi.  δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, 
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xii. καλύπτει το κριτήριο της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας της παρούσας 
σύμβασης, 

xiii. συμμορφώνεται με το σύστημα διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 9001 ή ισοδύναμο και το σύστημα 
διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών κατά ΕΝ ISO 27001 ή ισοδύναμο. 

7.2. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
μηχανογραφικού εξοπλισμού, που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στη Μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης 
και θα περιλαμβάνει: 

α)  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το συνημμένο στην 
παρούσα πρόσκληση ‘’ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ’’, 

β) ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του 
άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), στην οποία θα δηλώνονται: 

 ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, 
 ο προσφερόμενος χρόνος παράδοσης του μηχανογραφικού εξοπλισμού, 
 τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή της μελέτης, 

θα είναι διαθέσιμα και μπορούν να παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις και τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης, φέρουν ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια αρχή. 
 
7.3. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης, το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση ’’ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’. 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.  
Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της  σύμβασης. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

8.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στα σχετικά άρθρα των  όρων  
της παρούσας πρόσκλησης και της Μελέτης,  
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 το άρθρο 102 «Συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών 
& δικαιολογητικών» του ν. 4412/2016 
γ) η οποία κρίνεται ως μη κανονική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 26 Ν.4412/2016. 
 
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Αρμόδια για την αξιολόγηση της προσφοράς είναι η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την 478/2020 πράξη ειδικά για τον σκοπό αυτό, και λειτουργεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων. 
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Λόγω του κατεπείγοντος, η αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, θα πραγματοποιηθεί σε μία συνεδρίαση και για όλα τα 
στάδια της παρούσας διαδικασίας, ήτοι αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τη σύνταξη ενιαίου 
πρακτικού. 
 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), καθώς και της ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου, επικυρώνονται με την 
έκδοση σχετικής απόφασης κατακύρωσης από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με αντίγραφο του αντιστοίχου πρακτικού της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης της προσφοράς των ως άνω σταδίων σε αυτόν. 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 364 του Ν. 4412/2016, οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) 
του ως άνω νόμου δεν εφαρμόζονται στην παρούσα εξαιρετική διαδικασία  
 
10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική έγγραφη πρόσκληση μέσω  
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον προσωρινό ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και τον 
καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  
που περιγράφονται στην παρακάτω παράγραφο 11 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των περιπτώσεων ii) έως και x), καθώς και για την πλήρωση των 
σχετικών κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των περιπτώσεων xii) και xiii) της παραγράφου 7.1 της παρούσας. 
 
11. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) 
11.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παραγράφων 73 και 74 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017, ο προσωρινός ανάδοχος 
προσκομίζει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 
υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

II. Πιστοποιητικά της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, ότι είναι 
ενήμεροι: 
α) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & 
επικουρικής),  

III.       Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αυτό αντικαθίσταται από 
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του 
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άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση 
του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού, και στην οποία θα δηλώνεται ότι:  
‘’Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.’’ 

IV.      Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, τα 
οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους, περί: 
 Μη πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης (εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα).  

 Μη θέσεως υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση (εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα). 

 Μη θέσεως υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων (εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν).  

 Μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, (για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet). 

       Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε   
εκκαθάριση. 

 
11.2 Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ο προσωρινός 
ανάδοχος προσκομίζει Πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, το 
οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του. 

      
11.3  Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με το σύστημα διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 9001 ή ισοδύναμο 
και το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών κατά ΕΝ ISO 27001 ή ισοδύναμο, ο προσωρινός 
ανάδοχος προσκομίζει τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά.  
 
11.4  Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας (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. 
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12. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
1. Σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων προαναφερθέντων 
δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων 
υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να 
υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, στην παρούσα διαδικασία, δικαιολογητικών 
(αποδεικτικά μέσα) ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4683/2020 (Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η 
σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι:  
α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,  
β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και 
γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (παρ. 1 άρθρο 41ο της από 13.04.2020 
Π.Ν.Π.) 
2. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών 
δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων 
υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης  
Προσφορών (παρ. 2 άρθρο 41ο της από 13.04.2020 Π.Ν.Π). 
3. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου 
από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής των 
προβλεπόμενων στον ν. 4412/2016  κυρώσεων.  
Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, 
μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να 
αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), 
τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παραγράφου 12 της παρούσας ως προς την υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 
4412/2016 (παρ. 3 άρθρο 41ο της από 13.04.2020 Π.Ν.Π). 
 
 Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της παρούσας διαδικασίας.  

 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης, φέρουν ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια αρχή. 
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13.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της 
θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της προμήθειας, ήτοι 
τρεις (3) μήνες.  

  Πέραν της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, ο ανάδοχος, για την εγγυημένη καλή λειτουργία 
της προμήθειας θα καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των 3.000,00 €, και η οποία θα κατατεθεί ταυτόχρονα με την 
παράδοση του συνόλου της προμήθειας. 

Σε ό,τι αφορά στους όρους των ανωτέρω εγγυήσεων, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων και το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης και την καταχώρισή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η Αναθέτουσα 
προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσκομίσει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να 
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  πρόσκλησης. 
 
15. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την  οριστική 
παραλαβή των ειδών, και θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4  του Ν. 4412/2016. 
Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την κατακυρωθείσα τιμή των ειδών. 
Ο προμηθευτής – ανάδοχος  με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο 
της συμφωνημένης τιμής. 

2. Πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 
νομοθεσία. 

Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν έχει 
προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην 
κείμενη νομοθεσία (παρ. 4 άρθρο 41ο της από 13.04.2020 Π.Ν.Π). 

3. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπ/νου Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του εκάστοτε τιμολογίου.  

16. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 (ειδικότερα οι 
διατάξεις των άρθρων 202 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης, 203 Κήρυξη οικονομικού φορέα 
εκπτώτου, 204 Ανωτέρα βία, 205 Δικαστικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων, 
205Α Δικαστική επίλυση διαφορών, 206 Χρόνος παράδοσης υλικών, 207 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη 
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παράδοση προμήθειας, 208 Παραλαβή υλικών, 209 Χρόνος παραλαβής υλικών, 213 Απόρριψη συμβατικών 
ειδών-Αντικατάσταση, 215 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι 
σχετικές με την παρούσα διαδικασία εκδοθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, οι όροι της παρούσας 
πρόσκλησης και της συνημμένης μελέτης, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
Η παρούσα όπως αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο portal του Δήμου Αθηναίων. 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. Η υπ’ αριθμ. 478/16.04.2020 πράξη Οικονομικής Επιτροπής 
2. Η Μελέτη της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης 
3. Το ‘’ Έντυπο Συμμόρφωσης’’ 
4. Το ‘’ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς” 
 
 

                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

 
           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π.  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

  
  

 
 
 

ΚΟΙΝ.: 1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου 
2. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γ. Γραμματέα 
3. Γενική Δ/νση Οικονομικών 
4. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, 

 Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης 
 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Τεκμηρίωσης  
     & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
5. Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών  

 Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης  Δημοσίων Συμβάσεων 
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