
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Μεσολόγγι 01/03/2021 
ΔΗΜΟΣ  Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                 Αρ.πρωτ.:3411 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ                                   
Διεύθυνση: Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο 
Πληροφορίες: Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή  
                           Σακαβέλα Γεωργία  

Τηλ. 2631360983,987                                                                          ΠΡΟΣ 

ΦΑΞ: 2631025041                                   1) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ –  
                                        ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ                

(ΕΧΑΕ) 
                                                                     Ταχ.Δ/νση :Λεωφ.Αθηνών 110-ΑΘΗΝΑ  
                                                                     Τ.Κ :10442 
                                                                    2)Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 

παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την διενέργεια της προμήθειας  ``Προηγμένης 

ηλεκτρονικής σφραγίδας  τύπου ρ12 χωρίς χρονοσήμανση για ένα έτος``  για την 

αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» , λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 

                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως  ισχύουν : 

•  Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

• Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 

την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 

απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 

της 15.6.2016)-  

• Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 

Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις" 

• Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

& της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

κοινοτήτων 

• Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

διατάξεις», 

• Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-



Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• Της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

• Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

• Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

• Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων…»,  

• Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

• Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

•  Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 

Β’/23-05-2017) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης   

• Του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 

39  <Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω 

παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας > 

• Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

• Του Ν.4555/2018 (Α' 133/19-7-2018) " Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  

• Την πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Α΄) <κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού> και 

συγκεκριμένα το άρθρο 10 <Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών  κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19 >    

• Το αίτημα που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού 

,Οργάνωσης και Πληροφορικής . 

• Την με αριθ.πρωτ. 34/2021                         (ΑΔΑ: ΨΡ4ΘΩΡΖ-79Υ) απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  για την έγκριση 

διενέργειας της δαπάνης με την οποία αποφασίστηκε α) η προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με 

το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την διενέργεια της  προμήθειας 

«Προηγμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας  τύπου ρ12 χωρίς χρονοσήμανση 

για ένα έτος για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης , α) ο καθορισμός των όρων διενέργειας της 

διαπραγμάτευσης, β) Η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης της προσφοράς  . 



 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Κάθε  ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, να υποβάλει γραπτή σφραγισμένη  προσφορά 

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  προμήθειας «Προηγμένης ηλεκτρονικής 

σφραγίδας  τύπου ρ12 χωρίς χρονοσήμανση για ένα έτος   για την αποφυγή 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.   

 Αναλυτικότερα οι όροι της διαπραγμάτευσης έχουν ως εξής: 

                                                                ΑΡΘΡΟ 1 

Αναθέτουσα Αρχή - 

Τόπος - χρόνος διενέργειας διαδικασίας- διαδικτυακός τόπος 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 

ΠΟΛΗ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ  

30200 

ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL631 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2631360983,987 

ΦΑΞ  2631025041 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  

Panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή , 

Σακαβέλα Γεωργία 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (URL) 

www.messolonghi.gov.gr 

 

α) Τα έγγραφα της προμήθειας   είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.messolonghi.gov.gr και μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ.  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 30200, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του 

Δήμου Υπόψιν: Αρμόδιας Επιτροπής διαπραγμάτευσης.  

mailto:Panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/


γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση στο 

πίνακα με τα στοιχεία της αρχής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου  στην οδό Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 30200 , την  5  Μαρτίου   2021, και 

από ώρα 10.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.00 π.μ. (ώρα 

λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

διαπραγμάτευσης.  

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης 

και αξιολόγησης από την Επιτροπή διαπραγμάτευσης.  

Η εν λόγω δαπάνη κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 30237132-3- Διεπαφές καθολικών σειριακών αγωγών .      

ΑΡΘΡΟ 2 

Δεκτοί στη Διαπραγμάτευση 

Για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: να πληρούν 

τα κριτήρια επιλογής της  παρ. 1α  του άρθρου 75 του Ν. 4412/16 καθώς και να μην 

έχουν αποκλειστεί  από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 

του άρθρου 73 του ίδιου νόμου.  

ΑΡΘΡΟ 3: 

Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται 

για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται 

για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1.Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  



γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 

2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 

του προηγούμενου εδαφίου  αφορά τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εάν στις ως άνω 

περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 



υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους.  

3.  Όταν  έχει επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικό φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι 

υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

4. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Χρόνος-Τρόπος -Περιεχόμενο προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την   5η Μαρτίου   2021 και ώρα 

11.00 π.μ., είτε : 

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης είτε  

(β) με ταχυδρομική αποστολή/courier  προς την αναθέτουσα αρχή είτε  

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

,Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 

εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο 

μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προσφορά 

του ……… 



για την  προμήθεια «Προηγμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας  τύπου ρ12 χωρίς 

χρονοσήμανση για ένα έτος  για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19». 

 

αναθέτουσα αρχή 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

(ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31,30200,ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 

Αρ. Πρόσκλησης: *(Να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα)  

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -

Τεχνική Προσφορά», 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος , με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 4.1. Περιεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά 

Στον προαναφερόμενο  (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

  

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 . 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται : 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα  

• Σε περίπτωση Νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα σε διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης σύμβασης. 

  

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνουν ότι : 



α) αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης 

του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

β) δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 

4412/2016 που αποκλείουν τη συμμετοχή του στη διαπραγμάτευση. 

5) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που 

ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 

νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 

ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 

εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό 

του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του.  

6) Για την απόδειξη  καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 

,προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι 

σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 

τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 

που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η ``Προηγμένη ηλεκτρονική 

σφραγίδα  τύπου ρ12 χωρίς χρονοσήμανση για ένα έτος``  με χαρακτηριστικά 

ασφαλείας που διασφαλίζουν ότι είναι μοναδικά συνδεμένη με τον υπογράφοντα 

και είναι ικανή να προσδορίσει την υποκείμενη οντότητα και συνδέεται με τα 

δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε οποιαδήποτε  μεταγενέστερη  αλλαγή των 

δεδομένων να είναι ανιχνεύσιμη . 

 
 

Αντικείμενο της προμήθειας  
 

 



Αντικείμενο της παρούσης  είναι η προμήθεια ‘’ Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα  

τύπου ρ12 χωρίς χρονοσήμανση για ένα έτος``. 

     

 
Άρθρο 2ο 

 Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης  και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται 
από τις διατάξεις: 
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο  

10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

11. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του 
Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα»2, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 

                                                           
 
 



του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των 
υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 
65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων 
φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»3.   

12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
15. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
16. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 

ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

17. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

18. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 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 εκτέλεσης της προμήθειας 
 
Ο διαδικασία της ανάθεσης  θα διεξαχθεί με την διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσιότητα για τις ανάγκες  του Αυτοτελούς Τμήματος 
Προγραμματισμού ,Οργάνωσης & Πληροφορικής   Δήμου Ιεράς  Πόλης 
Μεσολογγίου στο πλαίσιο λήψης των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την 
αποφυγή διασποράς του κορωναιού COVID-19   ,   σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2 
& άρθρο 32 παρ.1 του Ν.4412/2016.  
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η 

Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει 

για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

                                                           
 



δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει 

για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 

189 του ν. 4412/2016.» 

 
 

Άρθρο 4ο   
Συµβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α) Τεχνική Έκθεση 
Β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
Γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Δ) Αναλυτικός Ενδεικτικός Πίνακας 
Ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο   
 Εγγυήσεις 

Δεν απαιτούνται εγγυήσεις .Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων  72 
παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του Ν.4412/2016 , οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: 
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, 
σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 (μοναδικότητα/ αποκλειστικότητα 
συμμετέχοντα), με την παράγραφο 3 (παύση εμπορικών δραστηριοτήτων), με την 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 (συμπληρωματικές παραδόσεις) και την παράγραφο 6 
(επανάληψη παρόμοιων έργων ή υπηρεσιών), 
β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της 
παραγράφου 2  

 
 
 

 
Άρθρο 6ο  

 Ανακοίνωση κατακύρωσης  της ανάθεσης  της προμήθειας   
Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 

του Ν.4605/2019: "Στις περιπτώσεις α΄ [μοναδικότητα/ αποκλειστικότητα 

συμμετέχοντα, παύση εμπορικών δραστηριοτήτων, συμπληρωματικές παραδόσεις και 

επανάληψη παρόμοιων έργων ή υπηρεσιών] και β΄ [επείγον χαρακτήρας]  η διαδικασία 

διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η 

αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της 

σύμβασης.  Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία 

διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα 

Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την 

ανάθεση της σύμβασης." 

1. Στην απόφαση κατακύρωσης ενσωματώνονται τα αποτελέσματα του σταδίου 
αξιολόγησης της  διαδικασίας και του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  
2. Η απόφαση κατακύρωσης, θα ανακοινωθεί εγγράφως µε απόδειξη παραλαβής, σε 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-32%CE%B1-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/


όλους τους προσφέροντες, άλλως δεν παράγει έννοµα αποτελέσματα.  
3. Μετά την επέλευση των έννοµων συνεπειών της απόφασης κατακύρωσης, 
κοινοποιείται στον ανάδοχο η απόφαση κατακύρωσης  για την υλοποίηση της 
προμήθειας.  
4. Το κείμενο της απόφασης ανάθεσης   κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο 
τούτο στηρίζεται, όπως η προσφορά εάν  ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει την 
προμήθεια , µέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επομένη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την ανάθεση της προμήθειας , η διαδικασία 
ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του 
άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  

 
 

Άρθρο 7ο 
Διάρκεια της σύμβασης- Παράταση 

 
Η ανάθεση  αφορά την προμήθεια ``Προηγμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας  τύπου 

ρ12 χωρίς χρονοσήμανση για ένα έτος``   με την διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσιότητα για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος 
Προγραμματισμού ,Οργάνωσης & Πληροφορικής   Δήμου Ιεράς  Πόλης 
Μεσολογγίου για την αποφυγή διασποράς του κορωναιού COVID-19   ,   σύμφωνα 
με το άρθρο 26 παρ.2 & άρθρο 32 παρ.1 του Ν.4412/2016.  
Είναι δυνατή η παράταση της προμήθειας  µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα 

από συμφωνία των συμβαλλομένων µερών λόγω τεκμηριωμένων λόγων  και δεν θα 
υπάρχει περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου . 
 

Άρθρο 8ο   
Υποχρεώσεις Οικονομικού Φορέα 

Ο Οικονομικός φορέας  έχει την υποχρέωση να παραδώσει το είδος  εντός του χώρου  του 
Δήμου Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου    όπως αυτό αναλύεται  στη παρούσα πρόσκληση  σε 

συνεννόηση με τον υπεύθυνο  από την αρμόδια υπηρεσία  που είναι το   Αυτοτελές Τμήμα  
Προγραμματισμού ,Οργάνωσης & Πληροφορικής   Δήμου Ιεράς  Πόλης 
Μεσολογγίου  με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή αυτής. 

Άρθρο 9ο  

 Παράδοση - Παραλαβή 
 
Η παράδοση της σφραγίδας  θα γίνει εφάπαξ  ,στο Αυτοτελούς Τμήματος 
Προγραμματισμού ,Οργάνωσης & Πληροφορικής   Δήμου Ιεράς  Πόλης 
Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31-1ος όροφος ) . Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει το είδος εάν βρεθεί  ελαττωματικό κατά το στάδιο παραλαβής ή 
χρησιμοποίησης του. 
 
 

 
Άρθρο 10ο 

Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας  



 
Η παράδοση της προηγμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας    θα γίνει  σε χώρο που θα 
υποδείξει   ο Δήμος Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου  .Θα γίνει στο σύνολο της ποσότητας  
του προυπολογιζόμενου είδους  και  ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας  
υπηρεσίας του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 
4412/2016. 
Ο  χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε  (15) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας. 
Η παράδοση του υλικού  θα γίνει με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή. 
 

Άρθρο11ο  
Πλημμελής κατασκευή 

 
Εάν κατά την παραλαβή του υλικού διαπιστωθεί πλημμελής κατασκευή  , τότε  
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016. 
Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει 
την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας την σφραγίδα  
που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση 
των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου είδους  και αποστολής 
στην Υπηρεσία του νέου  σε αντικατάσταση του ακατάλληλου , θα βαρύνει  τον 
προμηθευτή. 
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου είδους  
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
 
 

Άρθρο 12ο  
Έκπτωση αναδόχου 

1.Ο Οικονομικός Φορέας  κηρύσσεται υποχρεωτικά 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  παρέδωσε ή αντικατέστησε το ζητούμενο  υλικό  ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτό μέσα στον  χρόνο  που του δόθηκε, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 τουν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 
ή την σύμβαση όταν: 

❖ Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση  
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 
παροχή εξηγήσεων . 
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
74 τουΝ.4412/16. 



Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
 

Άρθρο 13ο  
 Εκτέλεση της Σύμβασης 

1. Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης  εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16,  
2. Ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του  
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο  της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16.  

Άρθρο 14ο 
Προσφερόμενη τιμή - Πληρωμή αναδόχου  - κρατήσεις  

 
Για το  προς προμήθεια είδος η τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά 
του Οικονομικού φορέα είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια 
της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
Η πληρωμή της αξίας της προηγμένης σφραγίδας  στον ανάδοχο θα γίνει στο 100% 
της αξίας του, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του  
παραδοθέντος υλικού   στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου   , που εκτελεί την 
προμήθεια. 
Ο προμηθευτής εκδίδει και προσκομίζει το τιμολόγιο στην υπηρεσία  οικονομικών 
υπηρεσιών του Δήμου . Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν 
την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια 
υπηρεσία. 
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται : 
Με  τις κατά νόμον ισχύουσες κρατήσεις και  τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος 
βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 
 
 

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

                                                                
                                                             Κ.Α.: 70.6631.04 

   
                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΕΝΔ.ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΑΞΙΑ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α  

1. 
30237132-3 

Προηγμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα χωρίς 
χρονοσήμανση για ένα 
έτος  

ΤΜΧ 1 130,00 130,00€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  130,00€  

ΦΠΑ 24% 31,20€ 

ΣΥΝΟΛΟ Α 161,20€ 



ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

ΛΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

                                       

 

 

 

 


