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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Ο Δήμος Πατρέων προβαίνει στη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση της προμήθειας 

«Κάρτες χρονικού περιορισμού στάθμευσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.998,72€ 

(συμπ/νου ΦΠΑ) CPV:34926000-4, βάσει της αριθ. 01/2022 Μελέτης της Δ/νσης 

Προσόδων, Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή) 

στο σύνολο  της προμήθειας,  άρθρο 86 Ν. 4412/2016). 

  
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, τις έγγραφες σφραγισμένες προσφορές 

σας, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου, έως την Παρασκευή 03-06-2022 και ώρα 

13:00. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς θα υποβάλλουν προσφορές σε ενιαίο 

έντυπο προσφοράς. 

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο, στο Κεντρικό 

Πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων (Πλατεία Γεωργίου Α’ 15-17, Μέγαρο Λόγου & 

Τέχνης (ισόγειο) ΤΚ 26221, Πάτρα, θα φέρουν την ένδειξη:  

Προς τον ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Προσφορά του …………..  

για την προμήθεια : «Κάρτες χρονικού περιορισμού στάθμευσης» 

CPV: 34926000-4, 

Αρ. Μελέτης 01/2022 της Δ/νσης Προσόδων, Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων   

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 03/06/2022. 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνο για το 

σύνολο της προμήθειας. Η οικονομική  προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό 

φορέα για έξι (6) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.   





Εντός του κυρίου φακέλου συμμετοχής περιέχονται δύο ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι 

οι οποίοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

1.Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

I) έλαβα πλήρη γνώση των όρων της αρ. μελέτης 1/2022 της Δ/νσης Διαχείρισης 

Προσόδων & Δημ. Περιουσίας, και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ΙΙ) τα στοιχεία που έχω αναφέρει ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και έχω πλήρη επίγνωση 

των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.   

III) Η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για έξι (6) μήνες, προσμετρούμενη από την 

επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

IV) δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του άρθρου 

74 του Ν.4412/2016 (άρθρο 22 και 234782/2021). 

2.Τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση 

των προσφορών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 

1/2022  μελέτης. 

3.Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο 
φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο 

φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η 

οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ συμπληρώνοντας το παρεχόμενο Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της αριθ. 1/2022  μελέτης. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του 

αναδόχου θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για την 

παρούσα υπηρεσία, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην μελέτη. 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό 

τους. 

 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Όλα 

τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των 

προσφορών δεν απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 

αρχή ή τα Κ.Ε.Π.  

 

Προσοχή:Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 το δικαίωμα 

συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της 

σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και 

κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 

του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 

 

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι εκ προθέσεως απατηλά, η ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά 

στοιχεία απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα  από οικονομική 

βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε 





σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 (άρθρο 43 παρ. 3 του Ν. 4782/2021). Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση , η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Συνημμένα υποβάλλεται η Μελέτη 1/2022 της Δ/νσης Προσόδων, Τμήμα Ελέγχου 

Κοινοχρήστων Χώρων. 

 

Πληροφορίες: κ.  Χρήστος Καλογερής, Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων,  τηλ: 

2613 610297.  

         

         

               Με εντολή Δημάρχου 

      Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη      

                                                   Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

      Δήμητρα Σπηλιοπούλου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Αριθμός Μελέτης 

 

1/2022 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

 

Κάρτες χρονικού περιορισμού στάθμευσης  

Κ.Α.: 10-6613.00004 

CPV: 34926000-4 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2022 

ΕΤΟΣ: 2022 

Κ.Α.: 10-6613.00004 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 19.998,72 € 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 20.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

CPV: 34926000-4 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  16.128,00€ 

Φ.Π.Α. 24%            :    3.870,72 € 

ΣΥΝΟΛΟ   :  19.998,72 € 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Έντυπο προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Κάρτες χρονικού περιορισμού 

στάθμευσης 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάθεση από τον δήμο Πατρέων της δημόσιας 

σύμβασης για την προμήθεια ξυστών καρτών χρονικού περιορισμού 

στάθμευσης . 

Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης με έγγραφη και ενσφράγιστη προσφορά σε ενιαίο έντυπο 

προσφοράς, με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η ανωτέρω προμήθεια προϋπολογίζεται σε 19.998,72 

€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και προς επιβάρυνση του Κ.Α. 10-6613.00004 

του προϋπολογισμού της Αναθέτουσας Αρχής, έτους 2022. 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

 

Τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες πόλεις παρατηρείται όλο και πιο έντονα το 

κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κέντρο τους. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι ένα 

σύνθετο πρόβλημα. Μία παράμετρος που εντείνει τον κυκλοφοριακό φόρτο στο 

κέντρο είναι από τις προσπάθειες των οδηγών να βρουν μία θέση στάθμευσης. Η 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος γίνεται με την υιοθέτηση μέγιστου χρονικού 

ορίου στάθμευσης. Έτσι αποτρέπεται η ολοήμερη κατάληψη θέσεων στάθμευσης και 

διευκολύνονται οι οδηγοί που θέλουν να κάνουν σύντομες επισκέψεις στο κέντρο 

της πόλης. 

 

Έτσι βελτιώνεται σημαντικά το επίπεδο ζωής, αφού οι δημότες διεκπεραιώνουν 

γρηγορότερα τις υποχρεώσεις τους, καλούνται να χρησιμοποιούν με σύνεση το 

όχημά τους, να αξιοποιούν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς και το ποδήλατο. Επιπλέον, ο Δήμος αξιοποιώντας τα συμπεράσματα 

που προκύπτουν από την στατική επεξεργασία των στοιχείων στάθμευσης, μπορεί 

να προβεί σε βελτιωτικές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης. Τέλος λόγω του 

μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου στο κέντρο έχουμε μικρότερες εκπομπές ρύπων 

στο κέντρο, πράγμα που βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των Δημοτών. 

 

 

 

Χρονικός περιορισμός στάθμευσης 

 

Η περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, εκτείνεται στα εξής όρια: 
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 Από Καραϊσκάκη έως και Όθωνος Αμαλίας 

 

 Από Τσαμαδού έως και Ζαΐμη. 

 

Στην συγκεκριμένη περιοχή θα θεσμοθετηθούν διαβαθμίσεις του μεγίστου χρονικού 

ορίου στάθμευσης και θα διακρίνονται σε μίας (1) ώρας και σε δύο (2) ωρών, 

καθώς και σε δύο βάρδιες την πρωινή και την απογευματινή. 

 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι προαναφερθέντες διαβαθμίσεις όπου με 

πορτοκαλί είναι της μίας (1) ώρας, με πράσινο είναι των δύο (2) ωρών και με γκρι 

είναι ο πεζόδρομος. 

 

 

 
 

 

Για την βεβαίωση της ώρας στάθμευσης θα γίνεται χρήση ειδικής κάρτας όπου ο 

δημότης θα μπορεί να την προμηθεύεται από συγκεκριμένα σημεία πώλησης.  

 

Πάνω στην κάρτα ο Δημότης θα σημειώνει ξύνοντας τα κατάλληλα σημεία της 

κάρτας, την ημερομηνία και την ώρα στάθμευσης του οχήματος και στην συνέχεια 

θα το τοποθετεί σε εμφανές σημείο του αυτοκινήτου.  

 

Μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου ο Δημότης θα υποχρεούται να μετακινήσει 

το όχημα εκτός της περιοχής μεγίστου ορίου στάθμευσης, αφού δεν θα έχει ξανά το 

δικαίωμα να σταθμεύσει το όχημα εντός της ίδιας βάρδιας (πρωινή ή απογευματινή) 

στην συγκεκριμένη περιοχή. 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές κάρτας 

 

 

Στην ομαλή λειτουργία του μέτρου του χρονικού περιορισμού στάθμευσης, και στη 

διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων του Δήμου Πατρέων, οι οποίοι θα έχουν 

την ευθύνη επιτήρησης του μέγιστου χρόνου στάθμευσης, βασικό ρόλο θα έχει η 

ειδική κάρτα που θα χρησιμοποιείται από τους χρήστες και ειδικότερα τα 

χαρακτηριστικά της. 
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Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εγκυρότητα της κάρτας και να διασφαλισθεί το 

αδιάβλητο του περιεχομένου της, μία γενική εικόνα της μορφής και των 

χαρακτηριστικών της κάρτας είναι τα  κάτωθι,  

 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
έντυπα μονόφυλλα διαστάσεων 8,4*14,8 εκ ελαχίστου βάρους χαρτιού 3 

επιχρίσεων ματ 150gr  

2 εκτύπωση μέχρι 4 χρώματα στην α’ όψη και μέχρι 2 στην β’ όψη, 

3 δικλείδες ασφαλείας στην β’ όψη 

4 
το σήμα του Δήμου θα εμφανίζεται σε έκθεση της κάρτας σε UV ακτινοβολία 

(blue light), 

5 στην α’ όψη το σήμα σε πορτοκαλί χρωματισμό μη φωτοτυπούμενο 

6 εκτύπωση σταθερού bc με ανάγνωση «dimos Patreon”,  

7 
σειριακή 10/ψήφια αρίθμηση με υπολογιζόμενο ψηφίο ελέγχου στο τέλος 

της  

8 
επικάλυψη ξυστού «hot stamping” με βερνίκι dry και επιτύπωση 

πληροφορίας στο ξυστό 

9 

συσκευασία shrink wrap ανά 50 κάρτες και χαρτοκιβώτια των 5.000 καρτών 

με συγκεκριμένη ένδειξη για την αρίθμηση και την αξία τους στο 

χαρτοκιβώτιο 

10 Δημιουργικό, μακέτα, προσαρμογή, δοκίμια  

 

Το κόστος θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα υλικά, την αμοιβή εργασίας 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνα 

αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. περιπτ. 31 του Ν. 4412/2016 

και του άρθρου 1 του Ν. 4782/2021 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή κατόπιν ) για το σύνολο 

της υπηρεσίας. 

Σχετικό CPV: 34926000-4 (Εξοπλισμός ελέγχου Στάθμευσης Αυτοκινήτων) 

Η δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 19.998,72€ (συμπερ. 

ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Πατρέων με 

υπάρχουσα πίστωση, Κ.Α. 10-6613.00004.   

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

ΠΑΤΡΑ 10/3/2022 

 

Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος 

Ελέγχου 

Κοινοχρήστων Χώρων 

 

 

 

 

Καλογερής Χρήστος 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια  

Δ/νσης Προσόδων 

& Δημοτικής 

Περιουσίας  

 

 

 

 

Μαίρη Αγιωτάτου          

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, 

Οικονομικών, Δ/νσης 

Προσόδων, Τοπ. Οικονομίας, 

Εξυπ. Πολιτών & Νομικής 

Υπηρεσίας  

                

 

 

       Διονύσιος Πλέσσας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
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ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Κάρτες χρονικού περιορισμού 

στάθμευσης 

 

 

 

 

2 .  Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ. 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Κάρτες χρονικού περιορισμού 

στάθμευσης 

Τεμ. 0,02304 700.000 16.128,00€ 

      

 ΣΥΝΟΛΟ 16.128,00€ 

  

Σύνολο    καθαρής αξίας         16.128,00€ 

ΦΠΑ 24%    3.870,72€ 

Γενικό σύνολο δαπάνης      19.998,72€ 

                                                                                  

 

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα αγοράς που έκανε το τμήμα στις 

τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος, και θα βαρύνει το Κ.Α. 10-

6613.00004 «Προμήθεια καρτών για το σύστημα ελέγχου παρόδιας 

στάθμευσης». 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

ΠΑΤΡΑ   10/03/2022 

Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος 

Ελέγχου 

Κοινοχρήστων Χώρων 

 

 

 

 

Καλογερής Χρήστος 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια  

Δ/νσης Προσόδων 

& Δημοτικής 

Περιουσίας  

 

 

 

 

Μαίρη Αγιωτάτου          

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, 

Οικονομικών, Δ/νσης 

Προσόδων, Τοπ. Οικονομίας, 

Εξυπ. Πολιτών & Νομικής 

Υπηρεσίας  

                

 

 

       Διονύσιος Πλέσσας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Κάρτες χρονικού περιορισμού 

στάθμευσης 

 

 

 

 

3. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο:Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση από τον δήμο Πατρέων της 

δημόσιας σύμβασης για την παροχή της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καρτών 

για το σύστημα ελέγχου παρόδιας στάθμευσης» . Η  χρήση προβλέπεται και 

περιγράφεται στα πλαίσια του μέτρου για τον  χρονικό περιορισμό στάθμευσης 

εντός της περιοχής όπως αυτή έχει οριστεί με σχετικές αποφάσεις  

 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της παρούσας προμήθειας διέπεται από τις εξής διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

2. το  Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018 )Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  1"  και 

συγκεκριμένα τα άρθρα 203 και 283.  

3. Τις διατάξεις  της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 20 

«Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» 

4. του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-2008) και τις διατάξεις της περιπτ. 38  

της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με το άρθρο 50 του Ν.4782/21  

6. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/05..08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του 

διατάκτες».  

7. του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και άλλες 

διατάξεις. 

8. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτεία ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ» 

10.του 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» (Α’ 74) και 

ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

11.της με αρ. 57654 (Φ.Ε.Κ. 1781/ Β’/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
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διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

12.του άρθρου 107 "Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016" του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 

171/Α'/ 13.11.2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, καθώς και 

τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (Α’ 52/01-04-2019) τροποποίηση διατάξεων 

4412/2016. 

13.N. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α'): Απλοποίηση διαδικασιών 

σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και 

λοιπές διατάξεις. (Τροποποιήσεις του Ν. 4412/16) » Άρθρο 22 Τροποποιήσεις του 

Ν. 4412/2016» 

14.του άρθρου 107 "Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016" του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 

171/Α'/ 13.11.2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 

15. N. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α'): Απλοποίηση διαδικασιών 

σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και 

λοιπές διατάξεις. (Τροποποιήσεις του Ν. 4412/16)» Άρθρο 22 Τροποποιήσεις του 

Ν. 4412/2016». 

16.Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ/Α’/82/10.04.12) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17.Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του 

Διορθωτικού στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. 

18.Τις διατάξεις του N. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, 

απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», 

19.τις διατάξεις του Ν.4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις", 

20.τις διατάξεις της Υ.Α. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/Β'/13.07.2021) "Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" των Υπουργείων Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Επικρατείας, 

21. τις διατάξεις του  ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α΄/17-03-2022 «Ενιαία Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 

22.Τις με αριθμ. πρωτ. 46770/30.08.2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΠΝΩΞΙ-1ΓΖ), 75849/26-11-

2021 (ΑΔΑ:ΨΧ6ΣΩΞΙ-Α72) & 1438/10-01-2022 (ΑΔΑ:9ΗΧΧΩΞΙ-ΑΘΦ) 

αποφάσεις Δημάρχου Πατρέων περί «Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 του Ν.3852/2010)», καθώς και την αριθ. 6643/21-

11-2019 απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση και εξουσιοδότηση υπογραφής 

τεκμηριωμένου αιτήματος (ΑΔΑ:6ΓΗΕΩΞΙ-ΑΥΣ).  

23.Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3442/12-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΧ7ΩΞΙ-4ΒΟ & ΑΔΑΜ: 

22REQ010387215 Εγκεκριμένο )  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ΑΑΥ: 828 Β, 

για την διάθεση και δέσμευση ποσού 19.998,72 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%), σε βάρος του Κ.Α.:10-6613.00004, του προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2022 για την ανωτέρω προμήθεια. 

24.Την αναγκαιότητα του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 

 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027444
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027444
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027444
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027444
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027444
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027444
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ασφαλιστικού εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

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

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 

Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας 

Το ύψος της δαπάνης της παρούσας σύμβασης προμήθειας ανέρχεται συνολικά στο 

ποσό των 19.998,72€ με 24% ΦΠΑ  (ποσό 16.128,00€ χωρίς 24% ΦΠΑ) και θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 10-6613.00004 με τίτλο «Προμήθεια καρτών για το 

σύστημα ελέγχου παρόδιας στάθμευσης» του προϋπολογισμού 2022 του 

Δήμου Πατρέων. 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

σύμφωνα με την διατάξεις του άρθρου του 118 ν. 4412/2016 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/21., με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

(χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της προμήθειας. 

 

 

Άρθρο 4ο :Κατάλογος & σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης 

Τα έγγραφα σύμβασης αποτελούνται από: 

 Τεχνική Έκθεση 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 Συγγραφή υποχρεώσεων 

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

  

 

Άρθρο 5ο:  Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην προμήθεια καρτών χρονικού περιορισμού 

στάθμευσης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων με τρόπο που 

θα ανταποκρίνεται στην τεχνική περιγραφή της παρούσας Μελέτης της Δ/σης 

Προσόδων του τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο :Τιμές προσφορών 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Οι τιμές μονάδας 

της προσφοράς του οικονομικού φορέα για την παρούσα προμήθεια θα παραμένει 

σταθερή καθ’ όλη τη διάρκειά της. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους  για 

έξι (6) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά 

που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 7ο:Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Η προσφορά συμμετοχής υποβάλλεται επί αποδείξει μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 
– κύριος φάκελος προσφοράς – στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Πατρέων 
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Πλατεία 
Γεωργίου Α΄ 15-17, Μέγαρο Λόγου & Τέχνης- ισόγειο, Πάτρα Τ.Κ. 26221), 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 και παρ.1 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016, 
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
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α) η λέξη «Προσφορά», 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς) 
και 

ε) τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, Ταχ. Δ/νση, Τηλ., E-mail). 

Εντός του φακέλου συμμετοχής θα υπάρχουν: 
1.Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

I) έλαβα πλήρη γνώση των όρων της αρ. μελέτης 1/2022 της Δ/νσης Διαχείρισης 

Προσόδων & Δημ. Περιουσίας, και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών 

με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

ΙΙ) τα στοιχεία που έχω αναφέρει ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.   

III) Η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για έξι (6) μήνες, προσμετρούμενη από 

την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

IV) δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του 

άρθρου 74 του Ν.4412/2016 (άρθρο 22 και 234782/2021). 

2.Τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την 

αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της αριθ. 1/2022  μελέτης. 

3.Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά 

σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά». Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ συμπληρώνοντας το 

παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της αριθμ. 1/2022`  μελέτης. Οι τιμές 

μονάδας της προσφοράς του αναδόχου θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι 

σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα υπηρεσία, σύμφωνα με ότι 

προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 

 

Αξιολόγηση προσφορών 

 Οι προσφορές συμμετοχής αποστέλλονται, επί αποδείξει, στο αρμόδιο 

Γνωμοδοτικό Όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) της αρμόδιας Δ/νσης για αξιολόγηση 

και έλεγχο των προσφορών και  την σύνταξη πρακτικού  (άρθρο 221/4412) και την 

διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο για λήψη απόφασης (άρθρο 43 

παρ. 6 του 4782/2021) 

 Μεταξύ των αποδεκτών προσφορών θα προκριθεί η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του 

κάθε Τμήματος της εν λόγω προμήθειας), η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης. 

 Ο οικονομικός φορέας ή οι οικονομικοί φορείς που θα 

κηρυχθεί/ούν«προσωρινός/οίμειοδότης/ες», οφείλει/ουν να προσκομίσει/ουν 

εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του/τους από την 

Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 

74), όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 (άρθρο 29 του Ν. 

4782/2021), όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016  (άρθρο 22 του Ν. 4782/2021). Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

(αποδεικτικά μέσα) προσκομίζονται, επί αποδείξει, σε σφραγισμένο φάκελο, ο 

οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού και είναι τα εξής:  

 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου 

για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας. 
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Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
► τα φυσικά πρόσωπα 

► στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ετερόρρυθμων 

Εταιρείων (Ε.Ε.), ομόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρείών (Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές τους, 

► στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής). 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης, 

µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα  τους  

ή Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ σε περίπτωση Νοµικών 

Προσώπων. 

5. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 

πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του φυσικού ή νομικού προσώπου, 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 κ.λ.π.) καθώς και η θητεία του/των ή /και των 

μελών του διοικητικού οργάνου. 

6. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπό τους. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που υποβάλλει η ένωση οικονομικών 

φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 

ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 Όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. 

 

Επισημαίνεται: οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών συμμετοχής- ανάθεσης και υπογράφονται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής. 

 

 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που προσκομίστηκαν είναι πλαστά, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης (άρθρο 43 παρ.6 του Ν. 

4782/2021). 

 

Άρθρο 8ο 

Ανακοίνωση αποτελέσματος 
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Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.λπ., επί 

αποδείξει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ.2 του Ν.4412/2016 

(άρθρο 45 παρ. 4 του Ν.4782/2021). 

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

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα αναφερόμενα 

στην 3η παράγραφο, του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της  απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ. 4 

του Ν.4412/2016 (άρθρο 45 παρ. 4 του Ν.4782/2021). 

 

Άρθρο 9ο 

Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και υπογράφεται και 

από τα δυο (2) συμβαλλόμενα μέρη.  

 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι πέντε (05) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 

 

 

Άρθρο 10ο 

Έκπτωση αναδόχου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 (άρθρο 

45 παρ. 4 του Ν.4782/2021). 

β) στην περίπτωση που δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 (άρθρο 

103 παρ. 1γ.  του Ν.4782/2021).. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 203  του Ν.4412/2016 (άρθρο 103 

του Ν.4782/2021)., επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του 

αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016 (άρθρο 103 του Ν.4782/2021).  

 

Άρθρο 11o: Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται 

από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή την Δ/νση Διαχείρισης Προσόδων και 

Δημοτικής Περιουσίας της Αναθέτουσας Αρχής, ως η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία.  

Η Δ/νση Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας μπορεί, με απόφασή της 

να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή 

υπάλληλό της, ο οποίος και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, για 

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126532




 12 

που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου 

με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη 

σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο 

που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 

216 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 12ο: Παραλαβή προμηθειών 

Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής 

προμηθειών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). Kατά τη 

διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, εάν έχουν τηρηθεί όσα 

ορίζονται στη σύμβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. (άρθρο 

219 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

Συντάσσεται δε πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, στο οποίο πρέπει να βεβαιώνεται 

με τρόπο σαφή και ανεπιφύλακτο η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 

παρεχόμενων προμηθειών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του 

Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 13ο 

Ανωτέρα Βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 

αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. (άρθρο 204 του Ν.4412/2016) 

Άρθρο  14ο  

Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση 

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. (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/2016) 

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 προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής 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. (άρθρο 213 

παρ.1 Ν.4412/2016) 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 

ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.  

Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που 

απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία 

της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να 

παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε 

(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% 

επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας.  

Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής 

δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην 

καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. (άρθρο 

213 παρ.2 Ν.4412/2016) 

Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών 

που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671




 13 

προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα 

αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. (άρθρο 213 παρ.3 Ν.4412/2016) 

 

Άρθρο 15ο 

Κρατήσεις – Φόροι 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη 

και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Άρθρο 16ο 

Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του 

αναδόχου 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται για το 100% της αξίας του 

εκάστοτε τιμολογίου μετά: α) την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών 

(πρωτόκολλο παραλαβής), 

β) την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών πωλήσεων - τιμολόγιο από τον 

προμηθευτή και  

γ) την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα 

νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του 

Ν.4412/2016 (άρθρο 102 του Ν.4782/2021)..  

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 17ο 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) παραδόθηκε η προμήθεια.  

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

γ) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και   

δ) εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Άρθρο 18ο 

Λοιπές διατάξεις 

Για τυχόν ασάφειες και θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα, 

υπερισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, οι όροι της παρούσας σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/2016). 

 

 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

ΠΑΤΡΑ   10/03/2022 

 

Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος 

Ελέγχου 

Κοινοχρήστων Χώρων 

 

 

 

 

Καλογερής Χρήστος 

 

 

Η Διευθύντρια  

Δ/νσης Προσόδων 

& Δημοτικής 

Περιουσίας  

 

 

 

 

Μαίρη Αγιωτάτου          

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, 

Οικονομικών, Δ/νσης 

Προσόδων, Τοπ. Οικονομίας, 

Εξυπ. Πολιτών & Νομικής 

Υπηρεσίας  

                

 

 

       Διονύσιος Πλέσσας 

                     

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

Κάρτες χρονικού περιορισμού 

στάθμευσης 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

 

                        ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Στοιχεία προσφέροντος :  

Έδρα:  Οδός: Αριθμός: 

Τηλέφωνο:  Fax:   
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Α/Α 
ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

1 Κάρτες 

χρονικού 

περιορισμού 

στάθμευσης 

Τεμ. 700.000   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

  …  / … /2022 

 

                                 

 

                                      Σφραγίδα – Υπογραφή 
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προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα 

αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. (άρθρο 213 παρ.3 Ν.4412/2016) 

 

Άρθρο 15ο 

Κρατήσεις – Φόροι 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη 

και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Άρθρο 16ο 

Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του 

αναδόχου 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται για το 100% της αξίας του 

εκάστοτε τιμολογίου μετά: α) την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών 

(πρωτόκολλο παραλαβής), 

β) την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών πωλήσεων - τιμολόγιο από τον 

προμηθευτή και  

γ) την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα 

νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του 

Ν.4412/2016 (άρθρο 102 του Ν.4782/2021)..  

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 17ο 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) παραδόθηκε η προμήθεια.  

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

γ) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και   

δ) εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Άρθρο 18ο 

Λοιπές διατάξεις 

Για τυχόν ασάφειες και θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα, 

υπερισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, οι όροι της παρούσας σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/2016). 

 

 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

ΠΑΤΡΑ   10/03/2022 

 

Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος 

Ελέγχου 

Κοινοχρήστων Χώρων 

 

 

 

 

Καλογερής Χρήστος 

 

 

Η Διευθύντρια  

Δ/νσης Προσόδων 

& Δημοτικής 

Περιουσίας  

 

 

 

 

Μαίρη Αγιωτάτου          

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, 

Οικονομικών, Δ/νσης 

Προσόδων, Τοπ. Οικονομίας, 

Εξυπ. Πολιτών & Νομικής 

Υπηρεσίας  

                

 

 

       Διονύσιος Πλέσσας 

                     





 12 

που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου 

με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη 

σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο 

που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 

216 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 12ο: Παραλαβή προμηθειών 

Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής 

προμηθειών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). Kατά τη 

διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, εάν έχουν τηρηθεί όσα 

ορίζονται στη σύμβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. (άρθρο 

219 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

Συντάσσεται δε πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, στο οποίο πρέπει να βεβαιώνεται 

με τρόπο σαφή και ανεπιφύλακτο η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 

παρεχόμενων προμηθειών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του 

Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 13ο 

Ανωτέρα Βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 

αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. (άρθρο 204 του Ν.4412/2016) 

Άρθρο  14ο  

Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση 

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. (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/2016) 

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 προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής 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. (άρθρο 213 

παρ.1 Ν.4412/2016) 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 

ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.  

Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που 

απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία 

της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να 

παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε 

(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% 

επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας.  

Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής 

δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην 

καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. (άρθρο 

213 παρ.2 Ν.4412/2016) 

Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών 

που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο 
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Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.λπ., επί 

αποδείξει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ.2 του Ν.4412/2016 

(άρθρο 45 παρ. 4 του Ν.4782/2021). 

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

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα αναφερόμενα 

στην 3η παράγραφο, του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της  απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ. 4 

του Ν.4412/2016 (άρθρο 45 παρ. 4 του Ν.4782/2021). 

 

Άρθρο 9ο 

Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και υπογράφεται και 

από τα δυο (2) συμβαλλόμενα μέρη.  

 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι πέντε (05) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 

 

 

Άρθρο 10ο 

Έκπτωση αναδόχου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 (άρθρο 

45 παρ. 4 του Ν.4782/2021). 

β) στην περίπτωση που δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 (άρθρο 

103 παρ. 1γ.  του Ν.4782/2021).. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 203  του Ν.4412/2016 (άρθρο 103 

του Ν.4782/2021)., επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του 

αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016 (άρθρο 103 του Ν.4782/2021).  

 

Άρθρο 11o: Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται 

από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή την Δ/νση Διαχείρισης Προσόδων και 

Δημοτικής Περιουσίας της Αναθέτουσας Αρχής, ως η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία.  

Η Δ/νση Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας μπορεί, με απόφασή της 

να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή 

υπάλληλό της, ο οποίος και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, για 

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα 
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διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

12.του άρθρου 107 "Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016" του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 

171/Α'/ 13.11.2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, καθώς και 

τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (Α’ 52/01-04-2019) τροποποίηση διατάξεων 

4412/2016. 

13.N. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α'): Απλοποίηση διαδικασιών 

σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και 

λοιπές διατάξεις. (Τροποποιήσεις του Ν. 4412/16) » Άρθρο 22 Τροποποιήσεις του 

Ν. 4412/2016» 

14.του άρθρου 107 "Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016" του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 

171/Α'/ 13.11.2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 

15. N. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α'): Απλοποίηση διαδικασιών 

σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και 

λοιπές διατάξεις. (Τροποποιήσεις του Ν. 4412/16)» Άρθρο 22 Τροποποιήσεις του 

Ν. 4412/2016». 

16.Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ/Α’/82/10.04.12) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17.Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του 

Διορθωτικού στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. 

18.Τις διατάξεις του N. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, 

απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», 

19.τις διατάξεις του Ν.4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις", 

20.τις διατάξεις της Υ.Α. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/Β'/13.07.2021) "Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" των Υπουργείων Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Επικρατείας, 

21. τις διατάξεις του  ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α΄/17-03-2022 «Ενιαία Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 

22.Τις με αριθμ. πρωτ. 46770/30.08.2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΠΝΩΞΙ-1ΓΖ), 75849/26-11-

2021 (ΑΔΑ:ΨΧ6ΣΩΞΙ-Α72) & 1438/10-01-2022 (ΑΔΑ:9ΗΧΧΩΞΙ-ΑΘΦ) 

αποφάσεις Δημάρχου Πατρέων περί «Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 του Ν.3852/2010)», καθώς και την αριθ. 6643/21-

11-2019 απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση και εξουσιοδότηση υπογραφής 

τεκμηριωμένου αιτήματος (ΑΔΑ:6ΓΗΕΩΞΙ-ΑΥΣ).  

23.Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3442/12-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΧ7ΩΞΙ-4ΒΟ & ΑΔΑΜ: 

22REQ010387215 Εγκεκριμένο )  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ΑΑΥ: 828 Β, 

για την διάθεση και δέσμευση ποσού 19.998,72 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%), σε βάρος του Κ.Α.:10-6613.00004, του προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2022 για την ανωτέρω προμήθεια. 

24.Την αναγκαιότητα του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 

 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 





Εντός του κυρίου φακέλου συμμετοχής περιέχονται δύο ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι 

οι οποίοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

1.Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

I) έλαβα πλήρη γνώση των όρων της αρ. μελέτης 1/2022 της Δ/νσης Διαχείρισης 

Προσόδων & Δημ. Περιουσίας, και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ΙΙ) τα στοιχεία που έχω αναφέρει ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και έχω πλήρη επίγνωση 

των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.   

III) Η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για έξι (6) μήνες, προσμετρούμενη από την 

επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

IV) δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του άρθρου 

74 του Ν.4412/2016 (άρθρο 22 και 234782/2021). 

2.Τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση 

των προσφορών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 

1/2022  μελέτης. 

3.Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο 
φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο 

φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η 

οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ συμπληρώνοντας το παρεχόμενο Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της αριθ. 1/2022  μελέτης. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του 

αναδόχου θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για την 

παρούσα υπηρεσία, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην μελέτη. 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό 

τους. 

 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Όλα 

τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των 

προσφορών δεν απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 

αρχή ή τα Κ.Ε.Π.  

 

Προσοχή:Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 το δικαίωμα 

συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της 

σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και 

κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 

του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 

 

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι εκ προθέσεως απατηλά, η ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά 

στοιχεία απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα  από οικονομική 

βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε 




