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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
    

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

                γηα ηελ πξνκήζεηα  : 
 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» 

 
                                                                                            

 
 

                            
 
       ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 

           
          
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ  
ΑΡΥΗ : 

ΔΗΜΟ  ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ 
ΝΑΟΤΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  
ΗΜΑΘΙΑ    

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ 
ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ 

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΚΣΤΠΩΕΩΝ ΚΑΙ 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ 

ΓΗΜΟ ΗΡΧΙΚΗ ΠΟΛΔΧ ΝΑΟΤΑ 

Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΣΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πξνϋπνινγηζκόο 
πξνκήζεηαο  : 

36.000,00 € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ 24%) 
 
 

Αξ. Γηαθήξπμεο  : 28970 / 10-11-2016  

Ηκεξνκελία 
δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκνύ   : 
             Πέκπηε,  24/11/2016 

 Πιεξνθνξίεο :  Βαηαληδή Αζελά, Λαπαβίηζαο Γεψξγηνο  
Σειέθσλν      :  233233-50367, 50328  
 Fax                 :  23320-24260 
 Γ/λζε              :  Πι.Γεκαξρίαο 30,              Σ.Κ. 59200 – ΝΑΟΤΑ  
 Δ- mail            :   vatantzi@naoussa.gr 
lapavitsas@naoussa.gr, 
 

  
 
 

mailto:vatantzi@naoussa.gr
mailto:lapavitsas@naoussa.gr
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Ο ΓΗΜΟ ΗΡΧΙΚΗ ΠΟΛΔΧ ΝΑΟΤΑ,  
 

 

ιακβάλνληαο ππ΄ φςηλ : 
 

α)Σελ αλάγθε πξνκήζεηαο εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ 

εθηππψζεσλ θαη γξαθηθήο χιεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

β)Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α’) 

γ)Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ηεχρνο Α΄147/ 08-08-2016). 

δ)Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε 

ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008  θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ 

πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ε) Σελ ππ’ αξίζκ. :   489/  2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ,γηα ηελ ςήθηζε 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2016 θαη ηελ 313/ 2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ 16ε αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  

ζη) Σηο ππ. αξηζκ.  :  28468/ 04 – 11 -2016  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη 

πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ θαη γξαθηθήο χιεο. 

δ) Σηο κε αξηζκφ,  03  θαη 208/   2016 απνθάζεηο ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

αλαθνξηθά κε ηελ ςήθηζε-δηάζεζε  ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ (Κ.Α. 02.10.6613, 

02.15.6613 ,02.30.6613 θαη 02.10.6612)  

ε) ηελ    242/ 2016 (ΑΓΑ 69Υ6ΧΚ0-2ΥΛ) απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο απηήο, ηελ επηινγή ηνπ θξηηεξίνπ 

αλάζεζεο, ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ 

δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ. 
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 ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  

 
 

  πλνπηηθό δηαγσληζκό, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ  πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  
κόλν βάζεη ηηκήο, γηα ην ζύλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ, ηνπ/ησλ 
Σκήκαηνο/ησλ,  γηα ην/ηα νπνίν/α θαηαζέηνπλ πξνζθνξά, γηα ηελ πξνκήζεηα : 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΧΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» , ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 36.000,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. 

 
Η ζπλνιηθή πξνκήζεηα δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα (4) επί κέξνπο ΣΜΗΜΑΣΑ, σο εμήο : 
 

 
 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα έλα ή πεξηζζόηεξα ΣΜΗΜΑΣΑ ηεο πξνκήζεηαο. 
Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο γηα κέξνο κόλνλ 
ΣΜΗΜΑΣΟ.  

 

 

Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν ν Γήκνο Η.Π. Νάνπζαο δηαζέηεη πίζησζε πνζνχ 33.500,00  
επξψ ζε βάξνο ησλ:  

KA 02.10.6613,           πνζό 19.500,00 € 
ΚΑ 02.15.6613 ,          πνζό   1.500,00 € 
ΚΑ 02.30.6613 ,          πνζό   3.000,00 €          
ΚΑ 02.10.6612 ,          πνζό 12.000,00 €          
 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2016 θαη ζα ζπλερίζεη λα επηβαξχλεη θαη ηνπο 
αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ έηνπο  2017. 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 
(ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ 

Φ.Π.Α.) 

ΣΜΗΜΑ 1: Ππομήθεια διαθόπων  θωηοανηιγπαθικών  

σαπηιών  

 

9.000,00 € 

ΣΜΗΜΑ 2: Ππομήθεια αναλωζίμων εκηςπωηών και θαξ 

(μελάνια-μελανοηαινίερ-ηόνεπ-ηύμπανα , inkjet & laser) 
7.500,00 € 

ΣΜΗΜΑ 3:  Ππομήθεια αναλωζίμων για ηα 

θωηοανηιγπαθικά μησανήμαηα ηος Γήμος) (ηόνεπ και 

ηύμπανα)  

7.500,00 € 

ΣΜΗΜΑ 4: Ππομήθεια γπαθικήρ ύληρ και λοιπών ςλικών 

γπαθείος 
12.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ 36.000,00 €   
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1.-  ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ – ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 
ΑΡΥΗ 

ΔΙΓΟ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

ΓΗΜΟ Η.Π. 
ΝΑΟΤΑ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟ Η ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΟ 
ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΔΙΓΧΝ ΣΟΤ ΚΑΘΔ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

  
   
 

 Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε ζπκκεηέρνληα/ εο  πνπ ζα πξνζθέξεη/ νπλ ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε 
ηηκή), γηα ην ζύλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ, ηνπ/ησλ Σκήκαηνο/ησλ,  γηα 
ην/ηα νπνίν/α θαηαζέηνπλ πξνζθνξά, θαη κεηά απφ ηελ γλσκάηεπζε ηεο 
αξκφδηαο  Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο  Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ 
Πξνκεζεηψλ, φηη ε πξνζθνξά/εο  πιεξνί/νπλ ηηο ππ’αξηζκ.:   28468/ 04-11-2016, 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηνπο φξνπο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

 2.-   ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 
     

 Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο, ζα αλαξηεζεί ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ θαη ησλ ηξηψλ 
Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Η.Π. Νάνπζαο, θαζψο θαη ζηνλ ηζηνρψξν 
“ΓΙΑΤΓΔΙΑ”. Δπηπξνζζέησο  φια  ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, ζα δηαηίζεληαη ειεχζεξα πξνο ιήςε, ζηνλ επίζεκν 
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο www.naoussa.gr. Η παξνχζα αλαξηάηαη θαη ζηνλ 
ηζηνρψξν ηνπ Κ.Η.Μ.ΓΗ.. 

 

 

3.-  ΣΟΠΟ  -  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΗΜΔΡΑ ΧΡΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Η έδξα ηνπ Γήκνπ Η.Π. Νάνπζαο  
Οδφο: Γεκαξρίαο 30, Νάνπζα, Σ.Κ. 
59200, 2νο φξνθνο Γεκαξρείνπ,  
αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

 
24/11/2016 

 
Πέκπηε  

 
10:30 – 11:30 
π.κ.  

 Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν 
ηξφπν (εθηφο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ 
δηαγσληζκνχ εξγάζηκε εκέξα θαη σο ηελ 15.00 κ.κ.  Η δηεχζπλζε απνζηνιήο είλαη: 

ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΓΗΜΟΤ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 

Γεκαξρίαο 30, ΝΑΟΤΑ 

Σ.Κ. 59 200 

http://www.naoussa.gr/


- 5 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ  

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

Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην δήκν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηε 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο παξαπάλσ θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο, 
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, πξσηνθνιινχληαη, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη 
παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο 
πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξόζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

   4.-   ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
     Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : 

φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ 
αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Απηφ 
απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο εγγξαθήο ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ 
πξνκεζεπηή ζην επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξά (πξνζθέξνληεο) θαη, ζε πεξίπησζε 
ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα 

ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ 
πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 
θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Χο «νηθνλνκηθφο θνξέαο» λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή δεκφζηνο θνξέαο 
ή έλσζε απηψλ ησλ πξνζψπσλ ή/θαη θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξεη ζηελ αγνξά εθηέιεζε 
εξγαζηψλ ή/θαη έξγνπ, πξνκήζεηα πξντφλησλ ή παξνρή ππεξεζηψλ. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη νη πξνζθέξνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε 
ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο 
απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 
  5.- ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 
  (αξ. 73, Ν. 4412/2016) 

 5.1) Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο αλ απνδεηθλχεηαη φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ 
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

 β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο 
ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 
θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ЕЕ С 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ЕЕ L 192 
ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ 
δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
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 γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ЕЕ С 316 ηεο 
27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (A' 48), 

 δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 
ζπλεξγεία ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

 ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά 
κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 309 ηεο 25.11.2005, ν. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (A' 166), 

 ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ЕЕ L 101 ηεο 
15.4.2011, ν. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 
(A' 215). 

 Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην 
πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη 
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

 Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 
 αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (O.E. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 
 ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο 

θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 5.2)Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή: 
α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη 
δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, 
ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία 
ή/θαη 

  β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 

 Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ 
Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

 5.3) Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν ηνπ 
επηβιήζεθε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζία δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

 5.4)Κξηηήξην επηινγήο απνηειεί ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε έλα απφ ηα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο - κέινο εγθαηάζηαζεο 
ηνπ. Γηα ηελ Διιάδα είλαη ην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. Σν 
αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φπσο ηα πεξηγξάθεηαη ζην 
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αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ Δπηκειεηεξίνπ, πξέπεη λα είλαη ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν 
ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 Καηά ηα ινηπά, ηζρχεη σο έρεη ζε θάζε πεξίπησζε ην αξ. 73 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 

    6.-   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΔΤΥΧΝ - ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ / 
ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ 
Οη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ, δσξεάλ, ηα ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ είηε απφ ηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ, ζηε δηεχζπλζε 
www.naoussa.gr  ή απφ ην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ (Γεκαξρίαο 30,2νο φξνθνο 
Γεκαξρείνπ),  έσο θαη ηελ πξνεγνχκελε ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκε εκέξα θαη σο ηελ 
15:00 κ.κ.  

Σειέθσλα ιήςεο πιεξνθνξηψλ Γξ. Πξνκεζεηψλ(εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο):  
23323-50367, -50328 
FAX:23320-24260,  
e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr 

Αξκφδηνη ππάιιεινη : Βαηαληδή Αζελά  - Λαπαβίηζαο Γεψξγηνο  

 

   7.-   ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ  

7.1) ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη θαηά ηελ εκέξα θαη ψξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ην πξφζσπν πνπ ηελ ππνβάιιεη πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ αζηπλνκηθή 

ηαπηφηεηα ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν θαη κπνξεί λα είλαη: φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη 

θπζηθφ πξφζσπν ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν, φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ 

πξφζσπν ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα έλσζε είηε φια ηα κέιε ηεο 

καδί (ην θαζέλα εθπξνζσπνχκελν θαηά ηα παξαπάλσ) είηε ν εθπξφζσπφο ηνπο 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνο. Δπίζεο, ε πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί απφ ηξίην 

πξφζσπν κε εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο. 

7.2) Οη πξνζθνξέο, κε πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α) ε έλδεημε: ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ/ TΑ ΣΜΗΜΑ/ΣΑ …..,…..,….,….., 1ΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΧΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ Η.Π.ΝΑΟΤΑ.  -  ΑΡ. ΠΡΧΣ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ:   28970   
/  10 -11-2016. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ:      24/ 11 / 2016 

β) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζε 

πεξίπησζε έλσζεο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θoξέσλ πνπ ηελ απνηεινχλ) 

7.3) Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξνζθνξάο (ηεο παξ. 7.2) ζα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

7.3.1) Ξερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο» πνπ ζα πεξηέρεη: 

α) ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, πξνθεηκέλνπ λα 

                                                 
1
 Σσμπληρώνεηαι ο/ οι  αριθμός/οι  ηοσ/ηφν  ημήμαηος/ηφν για ηα οποία επιθσμεί ο σπουήθιος να καηαθέζει 

http://www.naoussa.gr/
mailto:vatantzi@naoussa.gr
mailto:lapavitsas@naoussa.gr
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δειψζεη φηη 

δελ βξίζθεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α έσο ζη ηεο παξ. 5.1 ηεο παξνχζαο. 

Καηαηίζεληαη δηαθνξεηηθέο Τ.Γ. γηα θάζε πξφζσπν γηα ην νπνίν πξνθχπηεη ππνρξέσζε 

βάζε ηεο παξ. 5.1 ηεο παξνχζαο. 

β) ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, πξνθεηκέλνπ λα 

δειψζεη φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξ. 5.2 

ηεο παξνχζαο (ππνγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ή απφ ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. ε πεξίπησζε έλσζεο, νη θνξείο πνπ ηελ 

απνηεινχλ ππνγξάθνπλ αλάινγα κε ηε λνκηθή ηνπο κνξθή ρσξηζηέο ππεχζπλεο 

δειψζεηο) 

γ) ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, πξνθεηκέλνπ λα 

δειψζεη φηη δελ βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο παξ. 5.3 ηεο παξνχζαο. Καηαηίζεληαη 

δηαθνξεηηθέο Τ.Γ. γηα θάζε πξφζσπν γηα ην νπνίν πξνθχπηεη ππνρξέσζε βάζε ηεο 

παξ. 5.1 ηεο παξνχζαο. 

δ) ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, πξνθεηκέλνπ λα 

δειψζεη φηη δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε θαηαιιειφιεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο (ππνγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ην θπζηθφ 

πξφζσπν, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζε πεξίπησζε 

έλσζεο απφ ηνπο θνξείο πνπ ηελ απνηεινχλ εθπξνζσπνχκελνπο θαηά ηα παξαπάλσ) 

ε) ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη 

ζπγθεθξηκέλα: αα) ζηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, θσηναληίγξαθν ηεο 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ, ββ) ζηελ πεξίπησζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε 

κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ θαη ΙΚΔ), απφ 

ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα θαη ν ηξφπνο εθπξνζψπεζήο ηνπ γγ) ζηελ 

πεξίπησζε έλσζεο, δήισζε ή ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεηαη ε 

έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο – θνξέα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο – ζπληνληζηήο ηεο θαη 

δδ) ζε πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνχ, βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία 
ηνπ. 

ζη) Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζεζε πξνζθνξάο γηα ην ΣΜΗΜΑ 2 «Πξνκήζεηα 

αλαισζίκσλ εθηππσηώλ θαη θαμ (κειάληα-κειαλνηαηλίεο-ηόλεξ-ηύκπαλα, inkjet & 
laser)»  θαη κόλν : 

 

ε πεξίπησζε πνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα ηεο πξνκήζεηαο  πξνζθεξζνχλ 
είδε δηαθνξεηηθνχ θαηαζθεπαζηή απφ απηφλ ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηνλ νπνίν 



- 9 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ  

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

πξννξίδνληαη, δειαδή ηζνδύλακα θαη ζπκβαηά, ηφηε απαηηείηαη, καδί κε φια ηα άιια 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ ζηε δηαθήξπμε, επί 
πνηλή απνθιεηζκνύ, Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄75  ηνπ 
πξνζθέξνληνο φηη: 

o Εθόζνλ θάπνην από ηα πξνζθεξόκελα είδε απνδεηρηεί ειαηησκαηηθό, 
ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα κε λέν αξίζηεο πνηόηεηαο, θαη εάλ απνδεηρηνύλ 
ειαηησκαηηθά πεξηζζόηεξν από ην 20% ηεο πνζόηεηαο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνύ, ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα όιε ε πνζόηεηα ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνύ κε λέα πξντόληα, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο. Σπρόλ «θξπκκέλα» ειαηηώκαηα ηα 
νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαθή εθηύπσζε ή ηελ παληειή έιιεηςε 
εθηύπσζεο, αθνύ δηαπηζησζνύλ από ηελ Τπεξεζία, δεκηνπξγνύλ 
ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε  όιεο ηεο ινηπήο 
πνζόηεηαο, θαζώο θαη ησλ ειαηησκαηηθώλ πιηθώλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθώο.  

o Εθόζνλ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε θάπνην κεράλεκα ηνπ Δήκνπ 
Νάνπζαο από ηε ρξήζε ηζνδύλακσλ ή ζπκβαηώλ ηόλεξ (γεγνλόο πνπ 
ζα πηζηνπνηεζεί από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία είηε από εμεηδηθεπκέλν 
θνξέα ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ), ν πξνζθέξσλ ζα αλαιάβεη είηε 
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ κεραλήκαηνο είηε ηελ απνδεκίσζε 
ηεο ρξέσζεο ηνπ επηζθεπαζηή. 

o Η πνηόηεηα εθηύπσζεο, θαζώο θαη ν αξηζκόο εθηππώζεσλ ηνπ 
ηζνδύλακνπ πξντόληνο, ζπκθσλνύλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ γλήζηνπ 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αξηζκόο 
εθηππώζεσλ κηθξόηεξνο θαηά 10% ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ζα 
αληηθαηαζηαζεί όιε ε ππό πξνκήζεηα πνζόηεηα ηνπ πξνζθεξόκελνπ 
είδνπο. 

o Σα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα: 

o ηηο εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα αλαγξάθεηαη α) ε ζπκβαηόηεηα ηύπνπ –
κνληέινπ, θαη β) ε εκεξνκελία ιήμεο ή ελαιιαθηηθά, ε εκεξνκελία 
θαηαζθεπήο. 

o Οη εζσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα είλαη αεξνζηεγείο. 

o Σα πξνζθεξόκελα είδε ζα έρνπλ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπιάρηζηνλ δέθα νρηώ (18) κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

o Εθόζνλ δεηεζεί λα θαηαηεζνύλ δείγκαηα γηα κειάληα ή ηόλεξ, 
πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνύλ από ηελ αξκόδηα Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνύ, ηόηε ν δηαγσληδόκελνο νθείιεη εληόο πέληε (5) εκεξώλ 
από ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε λα ηα πξνζθνκίζεη. 

  
Δπηζεκαίλεηαη πσο : ν θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» είλαη θνηλφο γηα 
φια  ηα Σκήκαηα  πιελ ηεο Τ.Γ. ηεο αλσηέξσ ππνπεξίπησζεο ζη ηνπ άξζξνπ 7.3.1 
ηεο παξνχζαο, πνπ απαηηείηαη εθφζνλ θαηαηεζεί πξνζθνξά γηα ην Σκήκα 2 -
«Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εθηππσηώλ θαη θαμ (κειάληα-κειαλνηαηλίεο-ηόλεξ-
ηύκπαλα, inkjet & laser)». ). Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα θέξεη επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ 
θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 7.2.  

ηε δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ δελ απαηηείηαη εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο. 
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7.3.2) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».  
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη , επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηα  εηδηθά  έληππα 
πξνζθνξάο, ηα νπνία ζα είλαη αλαξηεκέλα ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν www.naoussa.gr . Σα 
έληππα πξνζθνξάο ρνξεγνχληαη θαη απφ ην Γξ.  Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ. Σφζν ζηνλ 
εμσηεξηθφ θάθειν φζν θαη ζηνπο θαθέινπο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη 
«νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο», ζα ππάξρεη ε ππνγξαθή θαη ε ζθξαγίδα ηνπ 
ζπκκεηέρνληα.  
 
Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 
(αλάινγα κε ην Σκήκα ηεο πξνκήζεηαο γηα ην νπνίν θαηαηίζεηαη πξνζθνξά),  θέξνπλ 
επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 7.2. 
 
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο, ρσξίο κνπηδνχξεο θαη 
δηνξζψζεηο. 

7.3.3) Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε 
ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). Δλεκεξσηηθά 
θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ 
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
7.3.4) Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο δελ 
επηηξέπνληαη θαη απνξξίπηνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη ηέηνηεο. 
7.3.5) Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή 
ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ 
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ 
απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 91 θαη 
102 ηνπ Ν.4412/2016. 
7.3.6) Δπίζεο, απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο γηα ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ 
παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο ζηελ πξνθαζνξηζκέλε πξνζεζκία ή νη εμεγήζεηο 
πνπ έδσζαλ δελ έγηλαλ απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
7.3.7.) Σέινο, απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ππφ αίξεζε. 
 
 

Όια ηα  πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηηο ππ’ αξηζκ.:   28468/ 04-11-2016 ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.  

Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε κέξνο ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδώλ 
Σκήκαηνο  ή δελ αλαθέξνπλ θακία ηηκή γηα  θάπνην από ηα δεηνύκελα είδε, ζα 
ζεσξνύληαη ειιηπείο θαη απαξάδεθηεο θαη ζα απνξξίπηνληαη. 

 

 

8.- ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ελελήληα (90) 

εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη 
ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο 

http://www.naoussa.gr/
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απαξάδεθηε. Γηα ηπρφλ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 97 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 
 

9.-  ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

9.1) Η αξκφδηα επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, πξνβαίλεη ζηελ 
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο. 

Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία ζηελ αξκφδηα επηηξνπή δηαγσληζκνχ θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν. Η 
παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή πνπ έρεη 
εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 
πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η ιήμε ηεο παξαιαβήο 
θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε 
νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε 
πξνζθνξά. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 
απνζθξαγηζζνχλ. 

Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ 
ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε 
ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ 
απηνχο. 

9.2) Σα επηκέξνπο ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ. Η επηηξνπή θαηαρσξεί 
φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη 
ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα 
κέιε ηεο. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
κνλνγξάθνληαη θαη θπιάζζνληαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ αθνχ 
νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Δθφζνλ ε επηηξνπή 
θξίλεη πσο ε δηαδηθαζία πξέπεη λα ζπλερηζηεί  ζε λέα ζπλεδξίαζε, νξίδεη ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα απηήο θαη ζπληάζζεη ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

β) Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο 
επηηξνπήο(παξ. 4,  αξ. 117, Ν. 4412/2016). ηελ πεξίπησζε απηή απνζθξαγίδνληαη 
δεκφζηα νη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, πνπ θξίζεθαλ 
απνδεθηέο θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην α) θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, 
νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ην νπνίν ππνγξάθνπλ 
ηα κέιε ηεο. Οη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, πνπ δελ 
θξίζεθαλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

9.3) Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο 
πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
127 ηνπ Ν.4412/2016. 

9.4) ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, δειαδή πξνζθνξέο 
πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ 
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αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη παξνπζία 
απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

 

10.-  ΠΡΟΘΔΜΙΔ - ΔΝΣΑΔΙ 
10.1) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο κέρξη θαη 
ηελ 17/11/2016 θαη ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα ηηο απαληήζεη κέρξη ηελ 
21/11/2016. Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ 
ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη απφ ηηο 
αλαζέηνπζεο αξρέο λα παξαηείλνπλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ. 
10.2) ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία 
άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο 
δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δειαδή  κέρξη θαη ηελ  Παξαζθεπή 
18/11/2016(ηειεπηαία εξγάζηκε ηεο πξνζεζκίαο). 
10.3) Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη 
εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο 
ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 
απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 
πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (παξ. 
2 , αξ. 127, Ν. 4412/ 2016). Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν 
παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή 
απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
10.4) Γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αξκφδηα είλαη ε επηηξνπή εμέηαζεο ελζηάζεσλ ε νπνία 
γλσκνδνηεί θαη δηαβηβάδεη ην αηηηνινγεκέλν πξαθηηθφ ηεο ζην αξκφδην απνθαζίδνλ 
δηνηθεηηθφ φξγαλν, ην νπνίν απνθαίλεηαη ηειηθά θαη  θνηλνπνηεί ηε ζρεηηθή ηνπ 
απφθαζε. Σα κέιε ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο εμέηαζεο ελζηάζεσλ είλαη δηαθνξεηηθά 
απφ ηα κέιε ηεο γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα 
πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο.    
 
 
11.- ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 
11.1)Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ εηδνπνηεί 
εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 
(«πξνζσξηλφ αλάδνρν») γηα λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα φζα δειψζεθαλ κε ηηο Τ.Γ. ηεο παξ.7.3.1 ηεο 
παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 
παξαδίδεηαη ή απνζηέιιεηαη εκπξφζεζκα ζηελ αξκφδηα επηηξνπή δηαγσληζκνχ. 
11.2)Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 
απηά πνπ ππνβιήζεθαλ παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα 
πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη 
ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην 
γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 
11.3)Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία 
πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη 
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ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, 
ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/ 2016, ή ε πιήξσζε κηαο ή 
πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ηφηε 
εθαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε νη δηαηάμεηο ησλ παξ.3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ103 ηνπ 
ίδηνπ λφκνπ. 
11.4)Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ 
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο (ζχκθσλα 
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) είηε ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε 
θαηαθχξσζεο. 
11.5)Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 
11.6)Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (απνδεηθηηθά κέζα) πνπ θαιείηαη λα 
πξνζθνκίζεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζηελ πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 10.1 ηεο 
παξνχζαο είλαη ηα εμήο: 
α) γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζηηο Τ.Γ. ησλ παξαγξάθσλ 7.3.1.α θαη 7.3.1.γ, απφζπαζκα 
πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα 
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ 
ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 1θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β ' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
Ν. 4412/ 2016, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 
απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο -κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
Σν παξφλ δηθαηνινγεηηθφ εθδίδεηαη γηα ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
παξάγξαθν 5.1 ηεο παξνχζαο. 
β) γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζηελ Τ.Γ. ηεο παξαγξάθνπ 7.3.1.β ηεο παξνχζαο, Ι) γηα 
ηελ παξαγξάθνπ 5.2.α ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη 
έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο 
εγθαηάζηαζεο ή θαη κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία (ζα αθνξά ηελ θχξηα θαη 
ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε) θαη ΙΙ) γηα ηελ παξάγξαθν 5.2.β ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε 
πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο δε θνξνινγείηαη ζηελ 
Διιάδα, βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ειιεληθή αξρή ή ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ 
γεγνλφηνο απηνχ θαη ηαπηφρξνλα απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο αξκφδηαο 
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Σα παξφληα δηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε 
έλσζεο εθδίδνληαη γηα θάζε θνξέα – κέινο πνπ ηελ απνηεινχλ. 
γ) γηα ηα δεισζέληα ζηελ Τ.Γ. ηεο παξαγξάθνπ 7.3.1.δ ηεο παξνχζαο, 
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο πξφζθαηεο έθδνζεο (λα έρεη εθδνζεί ην αξγφηεξν κέρξη έμη 
(6)κήλεο ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ  ηεξνχληαη ζηε 
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ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ (γηα ηελ Διιάδα είλαη ην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή 
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην). Απφ ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη 
ε εγγξαθή ηνπ ζην ελ ιφγσ κεηξψν θαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο  ηνπ, ζρεηηθφ 
κε απηφ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Σν παξφλ δηθαηνινγεηηθφ ζε  πεξίπησζε έλσζεο 
εθδίδεηαη γηα θάζε θνξέα – κέινο πνπ ηελ απνηεινχλ.  
 

12.-  ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

12.1)Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε 
αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε 
πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί 
απνδείμεη. 

12.2)Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 
παξαγξάθνπ 11.6 ηεο παξνχζαο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

12.3)Μεηά ηελ επέιεπζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 
10.1 θαη 10.2 ηεο παξνχζαο θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηελ απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο. 

12.4)Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο 
δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 
ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε  κφλν βάζεη ηηκήο, πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

 

 
Η δηάξθεηα ηζρχνο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ζα είλαη έλα έηνο(12 κήλεο).  

 

 
13.- ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζε πνζνζηό 5%, άλεπ Φ.Π.Α, επί ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο  αμίαο ησλ εηδώλ, ηνπ/(ησλ) Σκήκαηνο/(ησλ) ηεο 
πξνκήζεηαο 2 γηα ηα νπνία έρεη κεηνδνηήζεη θαη ηνπ έρεη θαηαθπξσζεί ε 
πξνκήζεηα.   Η παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή απαηηείηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 
ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο εγγπάηαη, ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ σο πξνο ηνλ ρξφλν , ηνλ ηφπν θαη ηελ πνηφηεηα  ησλ πξνζθεξφκελσλ 
εηδψλ, κε ζθνπφ λα θαιπθζεί ε ηπρφλ δεκηά πνπ ζα ππνζηεί ε αλαζέηνπζα αξρή, εάλ 
θαηά ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ 

                                                 
2
 Επιζημαίνεηαι πφς  οι ανάδοτοι , θα πρέπει να καηαθέζοσν ξεσωπιζηή εγγσηηική επιζηολής καλής εκηέλεζης, 

για κάθε ημήμα ηης προμήθειας για ηο οποίο έτοσν μειοδοηήζει. και ηοσς έτει καηακσρφθεί  
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εθηέιεζή ηεο, αξλεζεί λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή ηηο 
εθπιεξψζεη πιεκκειψο. Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 
ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, γηα ηξείο (3) κήλεο. 

 

14.-  ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ – ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

14.1 Οη παξαγγειίεο θαη ν ηφπνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζα δίλνληαη 
απνθιεηζηηθά, κε έγγξαθε εληνιή ηνπ Γξ. Πξνκεζεηψλ, αλάινγα κε ηηο 
πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ο Αλάδνρνο  είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε , ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ζην αθέξαην, ην 
ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Η κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή 
επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη 
αδπλακία έγθαηξεο παξάδνζεο επηθαινχκελνο ηπρφλ δπζρέξεηα εμεχξεζεο ζηελ 
αγνξά ηνπ είδνπο απηνχ. Ο Γήκνο Νάνπζαο δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε 
ππνρξεσκέλνο λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ. Οη πνζφηεηεο 
δχλαηαη λα απμεζνχλ ή λα κεησζνχλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη γίλεη ππέξβαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ηεο 
πξνκήζεηαο. ε θάζε πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ, δειψλεη πσο είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζην αθέξαην ζηηο ζρεηηθέο 
παξαγγειίεο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

 

14.2 Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ, φπσο θάζε θνξά απηή ηζρχεη, ζχκθσλα θαη ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 221 ηνπ Ν.4412/ 2016,    κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ 
δειηίνπ απνζηνιήο – ηηκνινγίνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Γξ. 
Πξνκεζεηψλ, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο κέξεο πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ 
πξντφλησλ ζην Γήκν, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ. 

 

15.-  ΠΛΗΡΧΜΔ 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ παξάδνζε 
ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο , κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, εληφο 90 
(ελελήληα) εκεξψλ, κεηά ηελ  ππνβνιή  ησλ αληίζηνηρσλ εμνθιεηηθψλ ηηκνινγίσλ ,κε  

ηελ παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ και 
ύζηερα από ηον έλεγτο ηοσ ενηάλμαηος από ηην αρμόδια σπηρεζία  Επιηρόποσ ηοσ 
Ελεγκηικού Σσνεδρίοσ. 

 

   16.-   ΚΡΑΣΗΔΙ 

Ο  αλάδνρνο  βαρύνεηαι με όλες γενικά ηις δαπάνες, θόροσς, ηέλη, καθώς και 
κάθε άλλης προβλεπομένης από νόμο κράηηζης. 

 
 

                                                     Νάνπζα    10/11/2016 
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    Ο ΓΗΜΑΡΥΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ  
 
 
 

                                                    ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 


