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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Πάτρα: 17  / 05  /2022 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ                                                    Αριθ. Πρωτ.: 40531 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                                                                             

Ταχ. Δ/νση: Μαιζώνος 147 – 1ος Όροφος 

Τ.Κ.: 26221, Πάτρα 

Πληροφορίες: Ιωάννα Μαυραγάνη 

Τηλ.: 2613 610243 

E-mail:i.mavra@patras.gr 

 

 
                                                                   ΠΡΟΣ 

                                                                 Χ.ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΒΕΕ 

                                                                 «Ηλεκτρονικά Συστήματα  

                                                                 Επιχειρήσεων» 

                                                                 Δ/ΝΣΗ: Δελφών 3 τκ 17676 

                                                                 Καλλιθέα – Αθήνα  

                                                                 ΤΗΛ.: 210-9520907, 210-9573090 

                                                                 EMAIL: info@xtheodosis.gr 

 

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια Eμφακελωτικής 

Μηχανής και Συντήρηση για τρία (3) χρόνια. 

 

Ο Δήμος Πατρέων ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια Εμφακελωτικής Μηχανής 

και Συντήρηση για τρία (3) χρόνια» - CPV:30131200-8,  με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περιπτ.31 του 

Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.4782/2021 και σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016  όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021. 

 

Οι Τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην 

υπ’ αριθ. 1/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Ταμείου, της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, συνολικής δαπάνης 10.168,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων: 00-

6495.00016 - ΥΠ.ΕΣ. -  Ιδίους Πόρους της Αναθέτουσας Αρχής, του 

προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022,  σύμφωνα με την Α.Α.Π.Υ.: 1.018 

Β/2022 με ΑΔΑ:ΩΣΑΙΩΞΙ-0ΔΔ και ΑΔΑΜ:22REQ010529897.  

 

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε επί αποδείξει, το φάκελο προσφοράς  σας 

εγγράφως στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πατρέων, στην ταχυδρομική 

διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου Α΄, Αριθ. 17, Κτίριο Μεγάρου Λόγου και Τέχνης - 

ισόγειο - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ), τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, μέχρι την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 μμ (λήξη 

παραλαβής προσφορών), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 και την παρ.1 του 

άρθρου 96 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του 

Ν.4782/2021, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη «Προσφορά», 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς),  

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

mailto:i.mavra@patras.gr
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Οι προσφορές συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα.  

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Αντίγραφα δημοσίων, ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων (πάντα ευκρινή) 

προσκομίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26.03.2014. 

 

Εντός του φακέλου συμμετοχής-ανάθεσης θα υπάρχουν:  

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

αξιολόγηση της προσφοράς σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της με αριθμό μελέτης 1/2022. 

2.«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ 

συμπληρώνοντας το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της αριθμ.      

1/2022 μελέτης.  

Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές  

για τέσσερεις (4) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

των προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως μη 

κανονική (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν.4782/2021). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του αρ.8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται 

ότι: 

i) έλαβα πλήρη γνώση των όρων της αριθ. 1/2022 μελέτης και των τεχνικών 

προδιαγραφών του Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των 

σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

ii)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 τέσσερεις (4) μήνες, 

προσμετρούμενη από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών. 

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

άρθρου 74 του Ν.4412/2016. 

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.  

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, μαζί με την προσφορά θα πρέπει να αποσταλούν και τα κάτωθι 

δικαιολογητικά Ανάθεσης (Αποδεικτικά Μέσα) σύμφωνα με τις διατάξεις 

των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016. 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας. 

(Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας)  

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

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω πρόσκλησης, 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. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του φυσικού ή 

νομικού προσώπου, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό 

πρόσωπο προσκομίζει Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου µε το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα του, εφόσον έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
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Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι φυσικό πρόσωπο προσκομίζεται είτε πληρεξούσιο είτε η νόμιμη γι΄ 

αυτό εξουσιοδότηση, η οποία μάλιστα πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος ενώ εάν είναι νομικό πρόσωπο υποχρεούται, 

κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 

σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την υποβολή του 

5. Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO:9001:2015 σε ισχύ ή ανώτερο αυτού. 

6. πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO:14001:2015 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με την 

αξιολόγηση προσφορών, από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών 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). 

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

που προσκομίστηκαν είναι εκ’ προθέσεως απατηλά, απορρίπτεται η προσφορά του 

οικονομικού φορέα και εφαρμόζετε το άρθρο 43 του Ν.4782/2022. 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» 

https://diavgeia.gov.gr, επίσης το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και της αριθμ. 

1/2022 μελέτης θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πατρέων www.e-

patras.gr Ηλ. Δημοκρατία  Διακηρύξεις καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ 

(https://www.eprocurement. gov.gr). 

                                                                            

 

Ο Δήμαρχος 
 

 
                                                                                 

Κωνσταντίνος Πελετίδης 
 

Συνημμένα: Η αριθ. 1/2022 Μελέτη του Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.e-patras.gr/
http://www.e-patras.gr/


ΑΔΑ: ΨΙ2ΥΩΞΙ-Γ7Λ



 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΠΑΤΡΑ …/…/2022                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ                                     Αρ. Μελέτης  1/2022  
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ  
Αρμόδια Υπάλληλος: Παναγιώτα Παυλοπούλου  
Τηλ.: 2613 610248 

Email: tamdp@1475.syzefxis.gov.gr 
 

«Προμήθεια Εμφακελωτικής Μηχανής και Συντήρηση για τρία 
χρόνια» CPV:30131200-8  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τo σύστημα εμφακέλωσης θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, 
σύγχρονης τεχνολογίας, αρίστης ποιότητας και λειτουργικότητας. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές  
 

1. Να είναι αυτόματο, ηλεκτρονικό, σύγχρονο, επιτραπέζιο, ελεγχόμενο 

από μικροεπεξεργαστές , λειτουργικό σύστημα και πρόγραμμα 
εφαρμογής του χρήστη. 

  
2.   Να διαθέτει πρωτοποριακό λογισμικό προγραμματισμού, χειρισμού 
και ελέγχου λειτουργίας και μενού οδηγιών προγραμματισμού, χρήσης 

και λειτουργίας το οποίο:  
           α. Θα επιτρέπει στον χειριστή να φορτώσει πρόγραμμα, να 

μεταπηδήσει σε άλλο πρόγραμμα ή εύκολα να συντάξει νέο πρόγραμμα 
και γενικά να επικοινωνεί και ελέγχει το σύστημα.  

           β. Θα διαθέτει μεγάλη οθόνη με γραφικά για κατανοητή απεικόνιση 

των επιλογών ρύθμισης.  

           γ. Θα διαθέτει μέχρι και 50 jobs (προγράμματα λειτουργίας) που 

μπορούν να δημιουργηθούν, αποθηκευτούν για εύκολη επιλογή από 
τους χειριστές.  

           δ. Θα διαθέτει ένα κεντρικό σημείο χειρισμού όπου όλες οι ρυθμίσεις 

μπορούν να ελεγχθούν και επιβεβαιωθούν, με μια ματιά, από μια οθόνη. 

  

     3.   Να διαθέτει 1 αυτόματο Τροφοδότη Εντύπων σε Φύλλα ο οποίος:  

α.   Θα έχει δυνατότητα Αυτόματης συνεχής τροφοδοσίας.  
β.  Θα έχει δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας προκαθοριζόμενου 

από τον χειριστή πλήθους μέχρι 3 φύλλων, δίπλωσης και συσσώρευση 

για από κοινού εμφακέλωση.  
γ. Θα έχει Χωρητικότητα φύλλων, μεγέθους Α4 , μέχρι 325 φύλλα.  

δ. Θα  έχει δυνατότητα δίπλωσης εντύπων Α4 – Α5 – Α6.  

mailto:tamdp@1475.syzefxis.gov.gr
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4.  Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη φακέλων ο οποίος :  
α. Θα έχει δυνατότητα Αυτόματης συνεχής τροφοδοσίας των 

φακέλων.  
β.  Θα έχει δυνατότητα Τροφοδοσίας φακέλων διαφόρων μεγεθών 

μέχρι C-5.  
γ.  Θα έχει χωρητικότητα τροφοδότη, μέχρι 150 φάκελα, μεγέθους 

C6, C6/5, DL, C5.  

 
5. Να έχει δυνατότητα Αυτόματης εμφακέλωσης του σετ με τις 

παρακάτω λειτουργίες:  

α. Άνοιγμα πτερυγίου φακέλων.  

β. Εισαγωγή του σετ εντύπων μέσα στο φάκελο.  

γ. Κλείσιμο του πτερυγίου.  

δ. Ύγρανση-κόλλημα του φακέλου  

ε. Έξοδο του φακέλου με την όψη προς τα επάνω για την εύκολη 

παρακολούθηση του έργου από τον χειριστή.  
 

6.  Ταχύτητα  

α.   Μέχρι 2.000 φακέλους την ώρα.  
β. Η μηχανή θα έχει την δυνατότητα έως και 200.000 εμφακελώσεις 

ετησίως. 
γ.  Να  διαθέτει αναγνώστη κώδικα για την επιλογή εμφακέλωσης 

του αριθμού των σελίδων ανά πελάτη.  
 

7. Εκπαίδευση 

Με την παραλαβή του συστήματος απαιτείται εκπαίδευση των 
υπαλλήλων χειριστών της μηχανής, για να ρυθμίζουν την εφαρμογή, με 

τη βοήθεια των οδηγιών που θα είναι στην οθόνη της.  
 
                                                     ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                   
 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                           Η Αναπληρώτρια                Η αναπληρώτρια                          

                                                      Προϊσταμένη                    Προϊσταμένη                             
                                                    του Τμήματος                 Δ/νσης Οικονομικών                   
                                                        Ταμείου                             Υπηρεσιών                                    
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             
Παναγιώτα Παυλοπούλου        Φράγκου Αντιόπη                  Δήμητρα Σπηλιοπούλου                   
 
 
                                    
 

                                                         



ΑΔΑ: ΨΙ2ΥΩΞΙ-Γ7Λ



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Αριθμός Μελέτης  1/2022                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ   

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ  
Αρμόδια Υπάλληλος: Παναγιώτα Παυλοπούλου  
Τηλ.: 2613 610248  

Email: tamdp@1475.syzefxis.gov.gr 
 

  «Προμήθεια Εμφακελωτικής Μηχανής και Συντήρηση για τρία      
χρόνια»  CPV:30131200-8           

 
                          ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΥΛΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ        ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 

Προμήθεια 

Εμφακελωτικής 

Μηχανής μετά 

αναγνώστη 

κώδικα   

Τεμάχιο   
1 

 
6.600,00 

 
  6.600,00 

2 Συντήρηση μετά 

των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

για τρία (3) 

χρόνια  

Υπηρεσία 

 
 

1 1.600,00 1.600,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ: 

    
     8.200,00 
 

ΦΠΑ 24%: 
 

 1.968,00 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 
     
   10.168,00 

 

                          

 

                                    Πάτρα  …… - ………. -2022            

                                          ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                   
 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                           Η Αναπληρώτρια                         Η αναπληρώτρια                           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   

                                                      Προϊσταμένη                              προϊσταμένη                             Διοίκησης, Οικονομικών,  

                                                    του Τμήματος                            Δ/νσης Οικονομικών                   Διαχείρισης προσόδων,  
                                                        Ταμείου                                    Υπηρεσιών                                    Τοπικής Οικονομίας, 

                                                                                                                                                            Εξυπηρέτησης Πολιτών 

                                                                                                                                                              & Νομικής Υπηρεσίας  

                                                                                                                                                             
 

                               
 

 

Παναγιώτα Παυλοπούλου     Φράγκου Αντιόπη                       Δήμητρα Σπηλιοπούλου                  Διονύσιος Πλέσσας  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

«Προμήθεια Εμφακελωτικής Μηχανής και Συντήρηση  

για τρία (3) χρόνια»  

CPV: 30131200-8 (Μηχανές πλήρωσης φακέλων) 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο της Προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια εμφακελωτικής μηχανής 

καθώς και στις υπηρεσίες συντήρησής της με τα απαραίτητα ανταλλακτικά  για τρία 

(3) χρόνια, για τις ανάγκες του Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

όπως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης, με 

την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς που 

προηγήθηκε από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας. 

 

Η προμήθεια και η συντήρηση της Εμφακελωτικής Μηχανής, συνολικού 

προϋπολογισμού 10.168,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  24%  θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 00-6495.00016 (Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας προς 

κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση 

του κορωνοϊού covid-19) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες Διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις 

διατάξεις: 

1.του άρθρου 2 παρ. 1 περιπτ.31 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 1 του Ν.4782/2021και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του 

Ν.4412/2016  όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν.4782/21 

2.του Ν.4727/2020 (Φ.Ε.Κ. 184/Α΄/23-09-2020) 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 

3.του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α/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 

4.του άρθρου 11 του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/1509-2011 «Περί Σύστασης Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»  

5. της με αρ. 76928 (Φ.Ε.Κ. 3075/ Β’/13.7.2021) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
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6. τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 του N.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α /7-6-2010): Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

7. του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» 

8. του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/ Α’/19.07.2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

9. τις αριθ.  πρωτ. 46770/30.08.2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΠΝΩΞΙ-1ΓΖ), 75849/26-11-2021 

(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)» 

10. το άρθρο 33 του Ν.4876/21 «Παράταξη των ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων 

συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19” 

10.την αναγκαιότητα του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια λόγω της επιβαλλόμενης 

από τις υγειονομικές συνθήκες λήψης μέτρων για την αποφυγή διασποράς του 

κορωνοϊού      

 

• 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 

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 - Τρόπος σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας-

Χρηματοδότηση 

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

έρευνας αγοράς σύμφωνα με την παρ. 1 περιπτ.31 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν.4782/2021, καθώς και με 

την παρ. 1  του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 

του Ν.4782/2021, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας). 

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από  Ίδιους Πόρους και θα βαρύνει τον κωδικό 

Κ.Α. 00-6495.00016 (Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας προς κάλυψη 

έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του 

κορωνοϊού covid-19) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

 

Το ύψος της δαπάνης της παρούσας  προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 10.168,00 

€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

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

1. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

2. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3. Η Συγγραφή υποχρεώσεων     

4. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

5. Η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 

 

Άρθρο 5ο - Τιμές προσφορών 

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

προσφοράς των προς προμήθεια ειδών θα παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες για 

όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη ανάθεση για την παρούσα προμήθεια καθώς και για 

την συντήρηση μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών για τρία (3) χρόνια. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για μεταφορά, 

παράδοση, εγκατάσταση και εκπαίδευση των υπαλλήλων του Ταμείου του Δήμου 

Πατρέων. 
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Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές  για 

τέσσερες (4) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως μη 

κανονική. 

 

Άρθρο 6o - Δικαιολογητικά συμμετοχής-ανάθεσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον οικονομικό φορέα που προέκυψε από την 

έρευνα αγοράς, να υποβάλει φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής-ανάθεσης, εντός καθορισμένης προθεσμίας, επί αποδείξει, στο 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων (Πλατεία Γεωργίου - Μέγαρο 

Λόγου & Τέχνης - ισόγειο), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 και παρ.1 

του άρθρου 96 του Ν.4412/2016, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς: 

 

α)   η λέξη Προσφορά, 

β)   η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ)   ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), 

ε)   τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Επωνυμία, Ταχυδρομική Δ/νση, Τηλέφωνο, 

Fax&E-mail (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/2016). 

 

Εντός του φακέλου συμμετοχής-ανάθεσης θα υπάρχουν: 

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

αξιολόγηση της προσφοράς σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της με αριθμό μελέτης 1/2022. 

2.«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ 

συμπληρώνοντας το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της αριθμ.      

1/2022 μελέτης.  

Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές  για 

τέσσερεις (4) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως μη 

κανονική (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν.4782/2021). 

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

i) έλαβα πλήρη γνώση των όρων της αριθ. 1/2022 μελέτης και των τεχνικών 

προδιαγραφών του Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των 

σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

ii)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 τέσσερεις (4) μήνες, προσμετρούμενη 

από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

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

άρθρου 74 του Ν.4412/2016. 

 

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.  

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, μαζί με την προσφορά θα πρέπει να αποσταλούν και τα κάτωθι 

δικαιολογητικά Ανάθεσης (Αποδεικτικά Μέσα) σύμφωνα με τις διατάξεις των 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016. 

4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου 

για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας. (Πιστοποιητικό 

Δικαστικής Φερεγγυότητας)  
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5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω πρόσκλησης, είναι ενήμεροι ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

6. 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). 

7. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του φυσικού ή νομικού 

προσώπου, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο 

προσκομίζει Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου µε το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα του, εφόσον έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

8. Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO:9001:2015 σε ισχύ ή ανώτερο αυτού. 

9. πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO:14001:2015 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με την 

αξιολόγηση προσφορών, από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 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). 

 

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

προσκομίστηκαν είναι εκ’ προθέσεως απατηλά, απορρίπτεται η προσφορά του 

οικονομικού φορέα και εφαρμόζετε το άρθρο 43 του Ν.4782/2022. 

 

Άρθρο 7ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος- Υπογραφή Σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  την απόφαση ανάθεσης, μαζί με αντίγραφο της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης της προσφοράς, στο προσφέροντα που έλαβε 

μέρος, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

κ.λπ., επί αποδείξει (άρθρο 105 παρ.2 του Ν.4412/2016& άρθρο 45 του 

Ν.4782/2021). 

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 105 Ν.4412/2016 (άρθρο 45 παρ. 4 του Ν. 4782/2021), 

θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία 

που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 

βίας, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του 

Ν.4412/2016 (άρθρο 43 του Ν.4782/2021).  

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση εντός χρονικού διαστήματος 

εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών 

λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 

συμφωνητικού. 

Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 8ο - Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 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 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
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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 ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 9ο - Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Με την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τριών 

(3) ετών. Η εγγύηση συμπεριλαμβάνει και όλα τα ανταλλακτικά για κάθε βλάβη που 

οφείλετε σε κανονική χρήση. Από την εγγύηση αυτή, δεν καλύπτονται βλάβες που 

οφείλονται σε βανδαλισμούς, κακή χρήση, πτώση ή θραύση και δεν ακολουθούνται οι 

προδιαγραφές συντήρησης του  κατασκευαστή. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας  της σύμβασης ισχύει από την εγκατάστασή του για τρία 

(3) έτη  και θα καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 

της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

 

Άρθρο 10ο - Υποχρεώσεις του Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

► Θα τηρεί τους όρους και της τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 1/2022 μελέτης. 

► Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με το Τμήμα 

Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την  εκτέλεση της σύμβασης. 

► Θα παραδώσει όλα τα τεκμηριωτικά  έγγραφα και τα εγχειρίδια χρήσης και 

διαχείρισης της εμφακελωτικής μηχανής στο Τμήμα Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων.  

► Θα εγκαταστήσει την εμφακελωτική μηχανή καθώς και την ανάγνωση του 

γραμμικού κώδικα ώστε να ξεχωρίζει πόσες σελίδες αφορούν κάθε πελάτη και να 

εκτυπώνει τους λογαρισμούς. 

► Θα εκπαιδεύσει τους αρμόδιους υπαλλήλους του Ταμείου του Δήμου Πατρέων για 

τον χειρισμό της εμφακελωτικής μηχανής. 

► Θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης καθώς και όλα τα 

ανταλλακτικά για κάθε βλάβη που οφείλεται σε κανονική χρήση.  

 

Άρθρο 11ο - Σύμβαση 

Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί 

και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα (άρθρο 118 

παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021). 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 

που αναφέρονται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 & άρθρο 45 του Ν.4782/2021 και 

άρθρο 130 του Ν.4270/2014 και υπογράφεται και από τα δυο (2) συμβαλλόμενα μέρη.  

Η σύμβαση για την εκτέλεση της Προμήθειας (εμφακελωτικής Μηχανής μετά 

αναγνώστη κώδικα)  θα έχει διάρκεια έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής του συμφωνητικού. 

 

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας που αφορά την συντήρηση και τεχνική 

υποστήριξη καθώς και όλα τα ανταλλακτικά για κάθε βλάβη, θα έχει διάρκεια τριών 

(3) ετών από την εγκατάστασή της εμφακελωτικής μηχανής.  

 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 

αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 202 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 12ο - Χρόνος Παράδοσης  -  Χρόνος Παραλαβής Προμήθειας 

Η παραλαβή και η εγκατάσταση της εμφακελωτικής μηχανής (άρθρο 208 του 

Ν.4412/2016& άρθρου 105 του Ν.4782/2021) θα γίνει  από τους αρμόδιους 
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υπαλλήλους του Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, μετά από την 

διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής 

παραλαβής από το Τμήμα Ταμείου μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος εφόσον το 

επιθυμεί. 

 

Η παράδοση της εμφακελωτικής μηχανής  δεν θα είναι μεγαλύτερος των είκοσι (20) 

ημερών από την παραγγελία του αρμόδιου Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

κεντρική αποθήκη υποδοχής της προμήθειας και το Τμήμα Ταμείου για την ημερομηνία 

που προτίθεται να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/ 2016 

(παρ.6 του άρθρου 104 του Ν.4782/2021). 

  

Το προσφερόμενο  θα παραδοθεί ανάλογα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, με 

ευθύνη και έξοδα του αναδόχου.  

 

Άρθρο 13ο - Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους της προμήθειας ή /και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων του Τμήματος 

Ταμείου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών 

με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 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 

(άρθρα 218 & 220 του Ν.4412 /2016).   

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει την προμήθεια ή/και τα παραδοτέα που  

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική 

διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 

213 του Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 14o - Παρακολούθηση της σύμβασης προμήθειας 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από 

την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή το Τμήμα Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών. Η ανωτέρω υπηρεσία 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 που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132. 

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζει για την παρακολούθηση της παρούσας 

σύμβασης προμήθειας ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή τον Προϊστάμενο του 

Τμήματος Ταμείου, 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 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 
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στην εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 216 του 

Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 15ο - Παραλαβή προμήθειας 

Η παραλαβή της παρεχόμενης προμήθειας γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

Kατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, εάν έχουν 

τηρηθεί όσα ορίζονται στη σύμβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και 

εκπρόσωπος του αναδόχου. Συντάσσεται δε πρωτόκολλο οριστικής ή τμηματικής 

παραλαβής, στο οποίο πρέπει να βεβαιώνεται με τρόπο σαφή και ανεπιφύλακτο η 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του 

Ν.4782/2021. 

 

Άρθρο 16ο - Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή /και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του αρµόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του Τμήματος Ταμείου, µπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να 

είναι, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 

από την απόφαση αυτή (άρθρο 220 παρ.1 του Ν.4412/2016). 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 

απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 

συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

(άρθρο 220 παρ.2 Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 17ο - Έκπτωση αναδόχου 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

εφόσον δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική έγγραφη πρόκληση παρ.5 του άρθρου 105 (παρ. 4 του 

άρθρου 45 του Ν. 4782/2021). 

Εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 

Ν.4412/2016 με την επιφύλαξη της παρ.2 (άρθρο 103 παρ.1γ. του Ν. 

4782/2021). 

Η από μέρους του Αναδόχου αθέτηση των όρων της παρούσας, η μη πλήρης 

συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτής παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή το 

δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 203 του Ν.4412/2016 (άρθρο 103 του Ν. 4782/2021). 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση 

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

γνωμοδότηση του αρμοδίου Τμήματος, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός 

αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή 

υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 74 του Ν.4412/2016 περί αποκλεισμού 

οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 103 του Ν. 4782/2021). 

 

Άρθρο 18ο - 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). 
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Άρθρο 19ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των 

κειμένων διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του 

διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Άρθρο 20ο - Τρόπος πληρωμής Αναδόχου 

Πληρωμή Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% του 

τμήματος της συμβατικής αξίας έπειτα από την οριστική  συνολική παραλαβή της 

προμήθειας και µετά:  

α) το πρωτόκολλο οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συµβατικού 

αντικειμένου σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 105 του Ν.4782/2021, από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής 

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

προμηθευτή,  

γ) την έκδοση αποδεικτικού εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη,  

δ) την προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής 

ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την πληρωμή και  

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

δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του Ν.4782/2021. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

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.  

Πληρωμή Αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται µε την εξόφληση του 

100% του τμήματος της συμβατικής αξίας έπειτα από την οριστική τμηματική 

παραλαβή της υπηρεσίας και µετά:  

α) το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμηματικού συµβατικού αντικειμένου 

σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής, 

β) τη βεβαίωση παρακολούθησης της τμηματικής εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης από τον αρμόδιο υπάλληλο (επόπτη) τον Προϊστάμενο του Τμήματος, 

Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής που έχει 

ορισθεί, 

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

προμηθευτή, 

δ) την προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής 

ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την πληρωμή και 

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

δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του Ν.4782/2021. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

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 21ο - Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
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α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του υπό προμήθεια είδους.  

β) παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το υπό προμήθεια είδους.  

γ) η υπηρεσία παρασχέθηκε στο σύνολό της,  

δ) παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν,  

ε) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και   

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

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Άρθρο 22ο - 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). 

 

 

 

 
                                                     ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                   
 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                           Η Αναπληρώτρια                       Η Αναπληρώτρια                          
                                                      Προϊσταμένη                           Προϊσταμένη                             
                                                    του Τμήματος                      Δ/νσης Οικονομικών                   

                                                        Ταμείου                                    Υπηρεσιών                                    
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             
Παναγιώτα Παυλοπούλου      Φράγκου Αντιόπη                  Δήμητρα Σπηλιοπούλου                   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             «Προμήθεια Εμφακελωτικής                                                                

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ                                                μηχανής & Συντήρηση για  

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 τρία (3) χρόνια»  

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                CPV:30131200-8 

 

 
                          ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ…….……………………………… …….………………………………………………… 

ΕΔΡΑ………………………………………..……………………...……………………………………. 

Α.Φ.Μ. ………………………...…………………………………………………………………………. 

E-MAIL ..…………………………………………………………………….…………………………… 

ΤΗΛ. ……………………………………………………………………..……………………………… 

Α/Α ΥΛΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ        ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

 

1 
Προμήθεια 

Εμφακελωτικής 

Μηχανής μετά 

αναγνώστη 

κώδικα   

Τεμάχιο   
1 

  

2 Συντήρηση μετά 

των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

για τρία (3) 

χρόνια  

Υπηρεσία 
 

 

1   

  
ΣΥΝΟΛΟ: 

 

 
ΦΠΑ 24%: 

 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

 

 

                          

 

Ημερομηνία: .…../……/2022 

Ο / Η  Προσφέρ.….. 

 

(Υπογραφή & Σφραγίδα) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ  ΠΑΤΡΕΩΝ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
 

i) έλαβα πλήρη γνώση των όρων της αριθ. 1/2022 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών του 

Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 

κείμενων νόμων και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ii) 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 τέσσερεις (4) μήνες, προσμετρούμενη από την 

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

iv) δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του άρθρου 74 του 

Ν.4412/2016. 

                                                                                                                 
                                                                                                                 Ημερομηνία:      … …./……/2022 

                                  
                                                                                                             Ο – Η  Δηλ…. 

 
 
 

                                                                                                            (Υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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