
 
 
 
                                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ελευσίνα,   3  /02 / 2021 
NOMΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                              
∆ΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ    
Ν.Π.∆.∆.                       
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                          Αρ. Πρωτοκ. οικ. 161 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
              
ΤΜΗΜΑ   Προµηθειών                                                                                                     
Πληροφορίες    : Μαρινάκη Αικ.  
Τηλέφωνο         :  2105565617 
Fax                  :  2105565626 
email                : prom@pakppa.gr 
 
 
  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ,ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Κ.Λ.Π. 

προϋπολογισµού     25.000,00 € µε ΦΠΑ 24% ) 

  Κ.Α. 15.6612.0001 προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου  

                                 ποσού 15.000,00, 

  Κ.Α. 15.6612.0003 προµήθεια φωτοτυπικού υλικού  ποσού 2.000,00 

 Κ.Α. 15.6613.0002 προµήθεια  αναλώσιµων  Η/Υ ποσού 8.000,00 

 
                            ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για Ανάδειξη Μειοδότη προµήθειας 
των ζητούµενων ειδών όπως αναλυτικά αναγράφονται στην υπ’ 
αριθµ. 1 /2021 µελέτη προµήθειας  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά/µόνο βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή) για 
τα ζητούµενα ειδη του ενδεικτικού προϋπολογισµού της υπ’ 
αριθ.  1/2021 µελέτης προµήθειας  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Ηµεροµηνία: 26-02-2021 

Ηµέρα: Παρασκευή   

Ώρα: 11։30 πµ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
∆ιοικητικές Υπηρεσίες του Ν.Π.∆.∆.   Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  
Παγκάλου και Κίµωνος  11 2ός όροφος 
ΤΚ 19200  Ελευσίνα 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Η υπ’ αριθµ.  1/2021 µελέτη προµήθειας  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  
 

 
20.161,29 € (συν  ΦΠΑ 24%  4..838,70) ήτοι 25.000,00 € µε 
ΦΠΑ 
  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Εντός ΕΠΤΑ µηνών  από την υπογραφή της σύµβασης µε 
δικαίωµα παράτασης. 

Ελληνική

 

ΑΔΑ: ΩΦ8ΓΟΚΟΖ-ΕΟΒ



 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

 Υπηρεσίες    του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  ∆ήµου Ελευσίνας  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ  
 

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων νόµιµες 
κρατήσεις. 

 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. Π.ΑΚ.Π.Π.Α. ∆ήµου  Ελευσίνος  έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές 

ισχύουν : 

1.  Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

2.  Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»  

3.  Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

4.  Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

5.  Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α’ 173) «∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων»  

6.  Της αριθ.  6/2021 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία συγκροτήθηκε η 

Επιτροπή διενέργειας  & αξιολόγησης διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών. 

7.  Της αριθ.  9/2021 απόφασης  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί έγκρισης αναγκαιότητας 
της προµήθειας,  ψηφίση  σχετικων πίστωσεων ,εγκρίση των όρων  της διακήρυξης και  τεχνικών  
προδιαγραφών.  
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε  
 
Συνοπτικό διαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια των ζητούµενων ειδών 

της υπ’ αριθµ.  1/2021 µελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, 

ενδεικτικού προϋπολογισµού 25.000,00 µε το  ΦΠΑ σύµφωνα µε όρους της παρούσης διακήρυξης 

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 

τιµής για το σύνολο των ζητούµενων ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισµού . 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κατάθεση σφραγισµένου 

φακέλου στο Πρωτόκολλο 

του  Ν.Π.∆.∆.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 

∆ήµου Ελευσίνας 

Παγκάλου και Κίµωνος 11 -  

2ός όροφος 

 

Στο πρωτόκολλο έως 

26-02-2021    

 Αίθουσα 

συνεδριάσεων 

∆ιοικητικού 

Συµβουλίου  

Ελευσίνος  

Ηµεροµηνία:  

26/02/2021 

ΩΡΑ: 11։30 πµ 
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Ενώπιον της ορισθείσας 

επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισµού 

 

Ενώπιον της 

επιτροπής την  

 26-02-2021 πριν 

την καταληκτική 

ώρα 11։30 πµ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες 

αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.  

Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονοµικών προσφορών θα διενεργηθεί κατά την κρίση της 

επιτροπής συµφώνως άρθρου 117, παράγραφος 4, Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 1. Ορισµοί 
Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισµοί για τους εξής 
όρους:  
 

«Αναθέτουσα Αρχή»: Ν.Π.∆.∆.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ( Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ).  

«Ενδιαφερόµενος»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προτίθεται να λάβει µέρος στη διαδικασία.  

«Υποψήφιος»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση οικονοµικών φορέων που υποβάλλει 

προσφορά.  

«Επιτροπή ∆ιαγωνισµού»: Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, γνωµοδότησης & αξιολόγησης 

των προσφορών, είναι αρµόδια, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την γνωµοδότηση 

για κάθε σχετικό ζήτηµα, την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, καθώς και την 

εισήγηση - πρόταση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  του Ν.Π.∆.∆.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου 

Ελευσίνας, δηλαδή το συλλογικό όργανο του Ν.Π.∆.∆. , για την έγκριση των πρακτικών και την 

κατακύρωση των αποτελεσµάτων του συγκεκριµένου διαγωνισµού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016).  

«Επιτροπή Ενστάσεων»: Η Επιτροπή που είναι αρµόδια για την εξέταση των προβλεπόµενων 

ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, τα µέλη της οποίας 

είναι διαφορετικά από της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016) και ορίσθηκε σύµφωνα 

µε την αριθ.     4/2021 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

«Ανάδοχος ή Προµηθευτής»: ο υποψήφιος στον οποίο θ’ ανατεθεί η προµήθεια, και θ’ 

αποδεικνύεται µε σύµβαση, που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί µε αναθέτουσα αρχή, µετά την 

νοµιµοποίηση της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆.   Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  του ∆ήµου 

Ελευσίνας, για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων.  

«Τεύχη ∆ιαγωνισµού»: η παρούσα διακήρυξη µε τα συνηµµένα σ’ αυτήν έγγραφα, που εκδίδει η 

Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο 

συγκεκριµένος διαγωνισµός.  

«Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, 

και η οποία περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά συµµετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονοµική 

προσφορά.  

«Υπεύθυνη ∆ήλωση»: πρόκειται για την Υπεύθυνη ∆ήλωση συνταγµένη σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νοµικού Προσώπου, 

υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο 
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(σ’ αυτή την περίπτωση προσκοµίζεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). 

Οι υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις (που υποβάλλονται ως δικαιολογητικά συµµετοχής) δεν 

απαιτείται να φέρουν βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

«Σύµβαση» : όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος σύµβαση, νοείται η σύµβαση που θα 

υπογράψει ο µειοδότης µε την αναθέτουσα αρχή, για τα είδη της προµήθειας. 

 
Άρθρο 2. Κατάρτιση- υποβολή προσφορών 
Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο σύµφωνα 

µε το άρθρο 92, παράγραφος 1, Ν.4412/2016 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:  

 
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

- Προς Ν.Π.∆.∆.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

- Ο αριθµός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισµού  

- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (ήτοι η καταληκτική ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας 

υποβολής προσφορών).  

- Τα στοιχεία του αποστολέα.  

 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εµπεριέχει τους 

υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92, παράγραφος 2, 

Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις:  

 
Α. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο το̟οθετούνται τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά (ε̟ί ̟οινή 

α̟όρριψης) µε την ένδειξη “ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ” :  

Υ̟εύθυνη δήλωση συνταγµένη σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται  στο  τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο  

Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆)  του άρθρου 79 ̟αρ. 4 του ν. 4412/2016 ( Α 147 ) . 

 

Β. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων ειδών ( 

επί ποινή απόρριψης ) µε την ένδειξη “ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ”:  

 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι γίνονται αποδεκτοί όλοι οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

- Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε περίπτωση που υπάρχουν για τα προσφερόµενα είδη. 

 

Γ.  Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τοποθετείται η 

οικονοµική προσφορά και ειδικότερα τοποθετείται η οικονοµική προσφορά, η οποία θα περιέχει τα 

οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαµορφωµένα ως εξής:  

 

α) Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) µε την τιµή µονάδος για τα ζητούµενα είδη. 

Τέλος θα αναγράφεται το σύνολο της προσφοράς. Κριτήριο σύναψης σύµβασης είναι η πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής προσφορά , οι υποψήφιου µπορούν να υποβάλουν 

προσφορά για µια ή και για περισσότερες οµάδες ή και για το σύνολο των οµάδων  , της υπ αριθ.  1/2021 

µελέτης. Τα ζητούµενα είδη είναι όµοια και οµοειδή για το σκοπό που προορίζονται.  
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β) Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.   

 

γ) Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι την οριστική ολοκλήρωση και 

παραλαβή των ειδών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν αυτών, µέχρι την οριστική παραλαβή των ζητούµενων 

ειδών της υπ’ αριθ.  1/2021 µελέτης.  

 

δ) Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να 

είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την 

τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν (σε κάθε περίπτωση η επιτροπή δύναται 

να καλεί το διαγωνιζόµενο να υποβάλει διευκρινήσεις επι των υποβληθέντων, άρθρο 102 Ν. 

4412/2016).  

 

ε) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η σύναψη σύµβασης θα γίνει µε κριτήριο την 

πλέον συµφέρουσα από Οικονοµική Άποψη προσφορά βάσει τιµής για το σύνολο των ζητούµενων 

ειδών. Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η 

χαµηλότερη από τις προσφερόµενες τιµές για τα ίδια µε τα ζητούµενα είδη. 

 

στ) Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, η σύναψη σύµβασης, θα 

γίνει µε τον συµµετέχοντα ή συµµετέχοντες µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει τιµής για το σύνολο των οµάδων ειδών ή µέρος των οµάδων , από εκείνους των 

οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους της διακήρυξης.  

 

ζ) Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιµων/ισοδύναµων προσφορών, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 90 

παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  

 
Άρθρο 3. Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για επτά (7) µήνες άρθρο 97, παρ.4, 

Ν.4412/2016), προθεσµία που αρχίζει από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί ( άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016 ), εφόσον ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, µέχρι τρεις µήνες.  

  
Άρθρο 4. Απόρριψη προσφορών 
 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
  
• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.  
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• Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συµµετοχής στο διαγωνισµό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.  

• Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος.  

• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 

προσφερόµενη τιµή ή είναι υπό αίρεση.  

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη  

• Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης  

• Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα και δεν διορθώνονται/ 

αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.  

• Έλλειψη κατάθεσης δειγµάτων, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.  

• Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη.  

• Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 

οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισµού. 

• Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 

• Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης 

• Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες 

ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

• Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 

αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή έχουν παράσχει εξ’ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση 

 
Άρθρο 5. Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών  
 
Η υποβολή µίας προσφοράς δεν κωλύει τη συνέχιση του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης 

(παρ. 3 άρθρο 117 Ν. 442/2016).  

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει πρώτα τα δικαιολογητικά συµµετοχής, στη συνέχεια της 

τεχνικές προσφορές και τέλος τις οικονοµικές προσφορές σε µία ή περισσότερες δηµόσιες 

συνεδριάσεις κατά την κρίση της (άρθρο 100 Ν. 4412/2016). Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια 

παρουσία των προσφερόντων.  

Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής, αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και συντάσσει 

σχετικό πρακτικό (παρ. 1 άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) και στην ίδια ή σε επόµενη συνεδρίαση 

αποσφραγίζει τις οικονοµικές προσφορές.  

Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού αναδεικνύει 

τον συµµετέχοντα µε την συµφερότερη προσφορά βάσει τιµής ως προσωρινό µειοδότη. Η 

αναθέτουσα αρχή τον  προσκαλεί εγγράφως εντός  15 ηµερών  να της προσκοµίσει τα 
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δικαιολογητικά κατακύρωσης για τα οποία δεσµεύτηκε µε την υπεύθυνη δήλωση, σε 

σφραγισµένο φάκελο (άρθρο 103 του Ν.4412/2016).   

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή του διαγωνισµού συντάσσει 

πρακτικό το οποίο διαβιβάζει συνοδευµένο µε το φάκελο του διαγωνισµού στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο  για λήψη  απόφασης  για  έγκριση του πρακτικού , κατακύρωση ή µη και 

ανάδειξή αυτού ως οριστικού  αναδόχου.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφα 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο όπως µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεοµοιοτυπία  κλπ επί αποδείξει.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατα της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες (άρθρο 105 Ν. 4412/2016) .  

 

Άρθρο 6. Κατακύρωση του διαγωνισµού - Παράδοση - Παραλαβή ειδών 
 

1) Η κατακύρωση για τη σύναψη σύµβασης, γίνεται στο µειοδότη κατόπιν απόφασης του ∆.Σ. , 

ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού. Η έκδοση της σχετικής 

κατακυρωτικής απόφασης, ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα µειοδότη.  

Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση- πρόσκληση για την 

υπογραφή της σύµβασης που περιλαµβάνει: 

α) το είδος,  

β) την ποσότητα,  

γ) την τιµή,  

δ) το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  που θα συνάψει τη σύµβαση,  

ε) τα στοιχεία της απόφασης του ∆.Σ.  για την κατακύρωση του διαγωνισµού 

στ) την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης που ορίζεται σε 10 ηµέρες, 

η) την απαιτούµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης,  

 

Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος,  η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το 

δικαίωµα µετά από γνώµη της Επιτροπής του διαγωνισµού να αποφασίσει παράλληλα 

µε τη µαταίωση του διαγωνισµού, την επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων 

του, ή την προσφυγή είτε στην ανταγωνιστική διαδικασία της διαπραγµάτευσης, είτε 

στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση.   

2) Η παράδοση των ειδών θα αρχίσει να  γίνεται  από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης  

και θα είναι τµηµατική µετά από έγγραφη παραγγελία του Τµήµατος  Προµηθειών .  

3) Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες κρατήσεις, 

4) Η παραλαβή των ειδών θα γίνει όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 208 του 

Ν.4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ 11β 

του νόµου αυτού, ταυτόχρονα µε την προσκόµιση των ειδών. 
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Άρθρο 6. Ενστάσεις 
 

1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξης του ∆.Σ.  εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόµενης απόφασης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή κατά της διακήρυξης µέχρι 

πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών συµφώνα µε το 

άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  

2. Για το παραδεκτό της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ 

∆ηµοσίου,  ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας της 

σύµβασης.  

3. Η Επιτροπή Ενστάσεων γνωµοδοτεί επί της νοµίµως ασκηθήσας ενστάσεως ενώ εξετάζεται από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το παράβολο που κατατίθεται για την εκδίκαση της ένστασης επιστρέφεται, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή µε πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

4. Προσφυγή κατά αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 227 Ν. 3852/2010) µέσα σε 

15 ηµέρες από την κοινοποίηση της πράξης ενώπιον της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. Η προθεσµία εξέτασης της είναι εντός δύο µηνών. Αν 

παρέλθει  η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση, θεωρείται ότι η προσφυγή έχει 

σιωπηρώς απορριφθεί.   

 
Άρθρο 8. Εγγυητικές επιστολές - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµφώνως άρθρου 72, παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

2. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται 

από επίσηµη µετάφραση. 

3. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ. 

4. ∆εν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισµό, εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

5. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 72, παρ.4 του Ν. 4412/2016και την οδηγία 12 της Ε.Α.Α.∆.Η.Σ.Υ.  

6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής 

συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 
Άρθρο 9. Επιβαρύνσεις - πληρωµές – κρατήσεις 
 
1. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), από πιστώσεις του Ν.Π.∆.∆. 
2. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του 

τιµολογίου από τον ανάδοχο συνοδευµένο από τα λοιπά νόµιµα δικαιολογητικά. 

3. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων 

πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (τιµολόγια, δελτία 
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αποστολής, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) 

4. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την παράδοση των ζητούµενων ειδών. 

5. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: 

α. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού 

εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη 

θεώρηση αυτού. 

β. Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσµετράτε ο χρόνος 

καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη 

υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 

6. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 64 του Ν. 

4172/2013 φόρος εισοδήµατος. 

 

Άρθρο 10. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 
 
Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης ισχύουν οι διατάξεις περί 

προµηθειών του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Όλοι οι όροι της παρούσας κρίνονται ουσιώδεις. 

 

Άρθρο 11. Πρόσθετοι όροι 
 
Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρο 91 του Ν. 

4412/16). 

 
Άρθρο 12. Κανόνες ∆ηµοσιότητας της διακήρυξης  
 

α) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης από το τµήµα 

προµηθειών µε αίτηµα τους στο email: prom@pakppa.gr.  

β)  Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

∆ηµοτικού Καταστήµατος και στο κτίριο της υπηρεσίας του Ν.Π.∆.∆.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 

∆ήµου Ελευσίνας ( ΠΑΓΚΑΛΟΥ-ΚΙΜΩΝΟΣ 11 Τ.Κ. 19200) . 

γ) Η διακήρυξη καθώς και η τεχνική περιγραφή θα αναρτηθούν  στο site του ∆ήµου  

 http://www.eleusina.gr και το site του Ν.Π.∆.∆.  http://www.pakppa.gr όπου θα 

παρέχονται ελεύθερα , άµεσα και δωρεάν. 

δ) Η διακήρυξη καθώς και η περίληψη αυτής θα αναρτηθεί στην ∆ιαύγεια και στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ 

       
 

  H  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου   Ελευσίνας 

 
  Ανθη - Γκίοκα Σεβασµία  
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