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Μ Ε Λ Ε Τ Η - ΑΡΙΘΜ. 19/2019 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ»  

ΥΠΟΕΡΓΟ 9:  «Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 2015-2016» (Είδη Οικιακής Χρήσης) 

 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
Συνημμένα: 
Τεχνική Έκθεση 
Παράρτημα Α’ - Πίνακας Ποσοτήτων - Ενδεικτικός Προϋπ/σμός 
Παράρτημα Β’ – Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι 
Παράρτημα Γ’ – Σχέδιο Σύμβασης  
Παράρτημα Δ’ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
Παράρτημα Ε’ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 
Παράρτημα ΣΤ’ – Τιμολόγιο Προσφοράς 

 
 

 

CPV: 39831200-8/ 33711610-6/ 33711520-8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

40.740,00 € χωρίς το ΦΠΑ 

47.665,80 € Με ΦΠΑ (17%) 
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Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
O Δήμος Μυτιλήνης (ως καθολικός διάδοχος του Δήμου Λέσβου) είναι Επικεφαλής Εταίρος / 

Δικαιούχος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Λέσβου (Ν0_51). Ως Δικαιούχος της Πράξης 

««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ»  υλοποιεί το 

Υποέργο 9: «ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2015-2016».  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Το Υποέργο 9 αφορά την προμήθεια ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής και συγκεκριμένα των 

ειδών: 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α' ΕΙΔΗ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

Σκόνη για Πλύσιμο Ρούχων Πλυντηρίου (45-50 Μεζούρες) Τεμάχιο 4.200 

Σαμπουάν (750 ml) Τεμάχιο 4.200 

Αφρόλουτρο (1 lt) Τεμάχιο 4.200 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α:15.6473.0006 του προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης οικον. 
έτους 2020. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 
Απόρους  (Τ.Ε.Β.Α.).  
Το σύνολο των δαπανών του Έργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον Κωδικό Συλλογικής Απόφασης: Ε0938 Κωδικός Πράξης ΣΑ 
(Κωδικός Ενάριθμου): 2016ΣΕ09380033. 
 

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με  Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των 
ποσοτήτων όλων των ειδών. Η προσφορά θα υποβληθεί: με τιμή μονάδας ανά τεμάχιο.  
Προσφορά για τμήμα των ποσοτήτων των ειδών της προμήθειας δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα 
απορρίπτεται. 
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Χρόνος Παράδοσης:  
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση της υπηρεσίας, και σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν 
ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση. 
Ο τόπος παράδοσης των Ειδών είναι η Κεντρική Αποθήκη του ΤΕΒΑ του Δήμου Μυτιλήνης στη 
Μυτιλήνη.  
 

Τρόπος Παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν έγγραφης εντολής  από την 

υπηρεσία και εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία.  

 

Τρόπος Παραλαβής: Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής, του Δήμου Μυτιλήνης. 

 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 10 ημερών από την άφιξη των 

ειδών στον τόπο προορισμού των. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
17% 

Συνολικό 
Κόστος 
με ΦΠΑ 

Α
’ Ε

ΙΔ
Η

 Ο
ΙΚ

ΙΑ
Κ

Η
Σ 

Χ
Ρ

Η
ΣΗ

Σ 

Σκόνη για 
Πλύσιμο 
Ρούχων 

Πλυντηρίου 
(45-50 

Μεζούρες) 

Τεμάχιο 4.200 5,80 € 
24.360,00 

€ 
4.141,20 

€ 
28.501,20 

€ 

Σαμπουάν 
(750 ml) 

Τεμάχιο 4.200 2,00 € 
8.400,00 

€ 
1.428,00 

€ 
9.828,00 

€ 

Αφρόλουτρο 
(1 lt) 

Τεμάχιο 4.200 1,90 € 
7.980,00 

€ 
1.356,60 

€ 
9.336,60 

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΑΝΕΥ ΦΠΑ 40.740,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ (17%) 6.925,80 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΜΕ ΦΠΑ 47.665,80 € 

 

                                                                                                Μυτιλήνη 30/12/2019    

Συντάχθηκε 
 
 

Κατσιγίνης Μικές 
 
 

 

Θεωρήθηκε 
 
 

Βουγιούκα Ευστρατία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Τα προαναφερόμενα υπό προμήθεια είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ θα πρέπει να πληρούν τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Δ/ξης. 
Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) και δεσμεύεται ότι θα 
συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια είδους, 
όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στο συνημμένο αρχείο Τ.Π.  και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της Διακήρυξης . Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι .  

 
Γενικές Παρατηρήσεις – Προδιαγραφές: 

Όλα τα είδη: 

 Θα πρέπει να βρίσκονται στις συνήθεις συσκευασίες του εμπορίου. 

 Θα πρέπει να είναι κατάλληλα και ασφαλή.  

 Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

 Θα πρέπει η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα 
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 
προϊόντων.  
 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
Στην εξωτερική επιφάνεια τόσο των χαρτοκιβωτίων στα οποία θα μεταφέρονται τα είδη, όσο και 
στις συσκευασίες των ειδών θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον 
στοιχεία: 
 Ο πλήρης Τίτλος της Πράξης 

 Ο πλήρης τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ταμείου (ΤΕΒΑ) το οποίο 

χρηματοδοτεί τη Πράξη 

 Το είδος του προϊόντος : (π.χ.) «Αφρόλουτρο (1 lt)» 

 Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’ 

 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 

 Η επωνυμία του κατασκευαστή.  

 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται (στο χαρτοκιβώτιο).  

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
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 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 
 
 
 
 
 
 
Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών: 
 

Είδος Τεχνική Προδιαγραφή 

Σκόνη για Πλύσιμο 
Ρούχων Πλυντηρίου (45-

50 Μεζούρες) 

Συσκευασία: 

45-50 Μεζούρες, 2,25 – 3,00 kg 

Χαρακτηριστικά: 

Η σκόνη πλυσίματος θα είναι κατάλληλη για πλύσιμο ρούχων στο 
πλυντήριο. 

Η σκόνη πλυσίματος: 

θα παρασκευάζεται, θα τυποποιείται από εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις και θα διατίθεται στο εμπόριο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, 

θα διαλύεται εύκολα και πλήρως στο νερό και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες (30oC), 

θα καθαρίζει αποτελεσματικά τα ρούχα και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες (30oC), 

δεν θα αφήνει υπολείμματα του προϊόντος στα ρούχα μετά από το 
ξέβγαλμα. 

Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε μη ιονικά 
τασιενεργά θα είναι μικρότερη από 5% αντίστοιχα.  

Η σκόνη θα είναι συσκευασμένη σε σφραγισμένη χάρτινη ή πλαστική 
συσκευασία η οποία δεν θα έχει σχισίματα, τρύπες και διαρροή του 
υλικού. 

Σαμπουάν (750 ml) 
Συσκευασία: 

Τεμάχιο 750 ml 
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Χαρακτηριστικά: 

Το σαμπουάν θα πρέπει: 

να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες, 

να προορίζεται για χρήση σε κανονικά μαλλιά, 

να έχει ευχάριστη οσμή και να ρέει ελεύθερα, 

να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να 
συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την 
ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.  

Η συσκευασία να είναι πλαστική, καινούρια και σφραγισμένη, χωρίς 
ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει να είναι σπασμένη, να έχει τρύπες ή 
να παρουσιάζει διαρροές. 

Αφρόλουτρο (1 lt) 

Συσκευασία: 

Τεμάχιο 1 Λίτρο 

Χαρακτηριστικά: 
Δεν περιέχει αλκάλια και ενδείκνυται για την καθημερινή υγιεινή και 

την απαλή  φροντίδα της επιδερμίδας.  

Είναι σε μορφή τζελ και περιέχει γλυκερίνη και προβιταμίνη Β5 που 

είναι γνωστοί ενυδατικοί παράγοντες. 

Δερματολογικά ελεγμένη και αποδεδειγμένη ανεκτικότητα. 

Υποαλλεργικό 

Χωρίς συντηρητικά, parabens, χρωστικές και αλκάλια. 

Σύνθεση με ισορροπημένο pH. 

Η συσκευασία να είναι πλαστική, καινούρια και σφραγισμένη, χωρίς 
ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει να είναι σπασμένη, να έχει τρύπες ή 
να παρουσιάζει διαρροές. 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στην παρούσα ανάθεση σύμβασης καθορίζεται κριτήριο ανάθεσης  η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων, 
ολόκληρης της ομάδος,  για τους παρακάτω λόγους: 
 Η Κ.Σ. Λέσβου έχει την έδρα της στην Μυτιλήνη και πραγματοποιεί διανομές σε 13 
απομακρυσμένα σημεία της Λέσβου . Τα προς  διανομή είδη περιλαμβάνουν όλη την γκάμα των 
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ειδών Παντοπωλείου και ΒΥΣ (είδη οικιακής χρήσης)  και αποστέλλονται προς διανομή και 
παράδοση , με μηνιαίο πακέτο που περιλαμβάνει όλα τα είδη . 
Απαιτείται λοιπόν κατά την διαμόρφωση του πακέτου ο προμηθευτής να είναι ένας , ο οποίος 
έχει όλα τα προς διάθεση  προϊόντα σε μία αποθήκη ( την δική του ) , φτιάχνει με αυτά το τελικό 
πακέτο ( σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπεύθυνου έργου ΤΕΒΑ) , μεταφέρει και παραδίδει 
στους 13 προορισμούς τα πακέτα προϊόντων .  
Σε κάθε άλλη περίπτωση πολλαπλών αναδόχων σε διαφορετικά προϊόντα , ο συντονισμός και η 
συνεργασία μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών –αναδόχων θα ήταν δυσχερής στην 
διαμόρφωση του τελικού πακέτου λόγω α) διαφορετικών αποθηκευτικών χώρων β) λόγω 
διαφορικού προσωπικού γ) λόγω μεταφορικών μέσων δ) δυσχέρειας στην έγκαιρη συντονισμένη 
και αποτελεσματική διαμόρφωση και παράδοση του τελικού πακέτου . 
Πλέον ο ειδικός αυτός όρος περί ‘’προσφοράς στο σύνολο των ειδών της προκηρυχθείσας 
ποσότητας ‘’  έχει σκοπό και στόχο ο τελικός δικαιούχος να λαμβάνει το πακέτο του έγκαιρα , 
πλήρες και σύμφωνα με αυτά που ηλεκτρονικά υπογράφει ότι παραλαμβάνει ( στο tablet) και τα 
οποία έχουν ‘’φορτωθεί ‘’ από πριν στο ηλεκτρονικό σύστημα διανομής και δεν είναι δυνατόν να 
μεταβληθούν από τον μη συντονισμό πολλών διαφορετικών προμηθευτών. Συγκεκριμένα λοιπόν 
:  

Για όλα τα είδη της Ομάδας- Είδη Οικιακής χρήσης : η χαμηλότερη τιμή στο τελικό σύνολο. 

Επίσης : 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη στον τόπο (εντός της 
Αποθήκης ΤΕΒΑ του Δήμου Μυτιλήνης) και στις συνολικές ποσότητες σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Η μεταφορά των ειδών γίνεται στο χώρο που προσδιορίζεται στο Παράρτημα Γ με 
καθαρά και απολυμασμένα μέσα του προμηθευτή.   

2. Το σύνολο των ποσοτήτων μπορεί κατά το στάδιο της κατακύρωσης να αυξηθεί μέχρι 
ποσοστού 15% εντός του προϋπολογισμού ή να μειωθεί κατά ποσοστό μέχρι 50% των ποσοτήτων 
όπως προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Για οποιαδήποτε μείωση της συνολικής ποσότητας 
απαιτείται η συναίνεση του αναδόχου.  

3. Οι Παραδόσεις των Ειδών θα γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο: «Χρόνος 
Παράδοσης». 

4. Η παράδοση των Ειδών θα γίνεται κατόπιν έγγραφης εντολής από την υπηρεσία και εντός 
πέντε (5) ημερών από την παραγγελία.   

5. Οι επιτροπές παραλαβής θα συσταθούν και οριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης.  

6. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα 
προέλευσης και κατασκευής των ειδών  που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται 
προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 

Παραλαβή των προσφερόμενων αγαθών 

1. Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή τεμάχια του είδους, δεν πληρούν τους όρους της 
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προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν 

και ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους 

όρους της σύμβασης. 

2. Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η αντικατάστασή 

τους με άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο 

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα προβλεπόμενα στη περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του 

Ν.4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα πριν την παραλαβή να προβεί σε 

δειγματοληπτικό έλεγχο των προς παράδοση προϊόντων. 

Αναλυτικά : 

 Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που θέτει η 

νομοθεσία. 

 Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τις Εκθέσεις των επιθεωρητών των Αρχών 

Ελέγχου αν τους ζητηθεί. 

 Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο 

Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων. 

 Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται «δελτία αποστολής», καθώς και τα αντίστοιχα 

τιμολόγια, με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του 

αναδόχου. 

                  

ΕΠΙΣΗΣ: Η μη ικανοποίηση των παρακάτω συγκεκριμένων όρων επιφέρει ποινή αποκλεισμού 
από τη διαγωνιστική διαδικασία. 

Γενικά όσον αφορά: 
 
α) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. 

Ειδικότερα: 

Οι συμμετέχοντες, εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς, πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με 
αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας. 
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα. 

 
β) Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος 1 ,  2  απαιτείται 

να προκύπτει  από την συμπλήρωση των  αντίστοιχων πεδίων του ΤΕΥΔ ότι το ύψος του ετήσιου 

κύκλου εργασιών κάθε έτους της τελευταίας τριετίας  είναι μεγαλύτερο από το ποσό του 

προϋπολογισμού με Φ.Π.Α  ,της ομάδας η ομάδων που συμμετέχει του υπό ανάθεση έργου  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 

των (3) τριών διαχειριστικών χρήσεων ,τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις 

δραστηριοποιείται ,θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 

της  ομάδας που συμμετέχει 
 
γ) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική 3 4, επάρκεια του προσφέροντος , απαιτείται να 

προκύπτει  από την συμπλήρωση των  αντίστοιχων πεδίων του ΤΕΥΔ  ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος  έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση ( σε ιδιωτικό η δημόσιο τομέα ) σε δύο (2) 

                                                 
1 Βλ. άρθρο 75 παρ. 3 Ν. 4412/16. 

2 Ενδεικτικά να δηλώνονται στα κατάλληλα πεδία του ΤΕΥΔ : καταθέσεις σε τράπεζα, πάγια στοιχεία, ίδια 

κεφάλαια, δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα καθώς και του 

κύκλου εργασιών του που αφορά ειδικότερα το προσφερόμενο είδος (προμήθεια ή υπηρεσία) κατά τις τρεις 

προηγούμενες οικονομικές χρήσεις, βεβαίωση μιας τουλάχιστον τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα του 

οικονομικού φορέα. 

3 Ενδεικτικά να δηλώνονται στα κατάλληλα πεδία του ΤΕΥΔ: στελέχωση, περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού της 

επιχείρησης, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα κλπ. 
4 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσθέτουν επιπλέον όρους, πέραν αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη 

υποσημείωση, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και 

τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας (πρβλ άρθρο 75 

παρ. 4 ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το 

αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
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αντίστοιχες με τη προκηρυσσόμενη προμήθειες τα τελευταία (5) έτη ,επιτυχώς .Αντίστοιχο έργο  

ορίζεται ένα έργο που αφορά σε όμοιο με το δημοπρατούμενο ,με ίδιο η μεγαλύτερο ετήσιο 

προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα: Ελάχιστη προϋπόθεση  τεκμηρίωσης  τεχνικής εμπειρίας , 

αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση (σε ιδιωτικό ή 

δημόσιο τομέα), σε δύο (2) αντίστοιχες με τη προκηρυσσόμενη, προμήθειες5, τα τελευταία πέντε 

(5) έτη, επιτυχώς.  Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όμοιο με το 

δημοπρατούμενο, με ίδιο ή μεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισμό. Εάν η προμήθεια6  υλοποιήθηκε 

σε δημόσιο φορέα, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει 

συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν η προμήθεια 

υλοποιήθηκε σε  Ιδιωτικό Οργανισμό, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη 

Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

 

 

δ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:   
Ο προσφέρων απαιτείται να δηλώνει στο αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥΔ ότι πληροί τις απαιτήσεις 

που σχετίζονται με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 

ποιότητας η υπηρεσίες αναγνώρισης ικανοτήτων   

 

Σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας» τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής  απαιτείται να πληρούνται 

από τον οικονομικό φορέα που δανείζει την ικανότητα   

 

ε) Στήριξη στην ικανότητα άλλων φορέων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ,να στηρίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς (άρθρο 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 (Η) υπηρεσίες 

6 (Η) η υπηρεσία  
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 78 παρ.1 του ν. 4412/2016). Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των 
υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της 
υπό ανάθεσης σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  
 

 

                                                                          

  Μυτιλήνη 30/12/2019     

 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 

Κατσιγίνης Μικές  
 

 

 Θεωρήθηκε 
 
 
 
 
Βουγιούκα  Ευστρατία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ       
Δ/ΝΣΗ ………………………. 
ΤΜΗΜΑ ………………………   
 

Αριθμ. Πρωτ.    ………….. 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 9:  «Είδη Είδη Βασική Υλικής Συνδρομής 2015-2016» (Είδη Οικιακής Χρήσης)  
 

Αξία προ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. …%   Αξία με Φ.Π.Α. 

   

 
Στην Μυτιλήνη σήμερα την  ……/……/…2020, στο Δημαρχείο του Δήμου Μυτιλήνης, οδός  

Ελευθερίου Βενιζέλου 13 - 17, μεταξύ αφενός του  Δημάρχου, κου Κύτελη Ευστράτιου που με την 
ιδιότητά του, νόμιμα εκπροσωπεί το Δήμο Μυτιλήνης και θα καλείται στο εφεξής "Αναθέτουσα 
Αρχή" και αφετέρου της εταιρείας/του φυσικού προσώπου «………………………………..», με έδρα: 
…………………,  Α.Φ.Μ.: …………………….., Δ.Ο.Υ. ………………….., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
κ. ………………………….. ΑΔΤ  …………………, σύμφωνα με το ΦΕΚ ……………………… τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
και θα καλείται εφεξής "Ανάδοχος",  συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα 
ακόλουθα: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπ' όψιν του: 

1. Τις διατάξεις: 
1. Η παρούσα διακήρυξη. 
2. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως 
και ο συμπληρωματικός και οι εφαρμοστικοί αυτού. 
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3. Η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και /ή Βασικής Υλικής Συνδρομής 
για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του Απόρους για την Ελλάδα. 

4. Η υπ. Αριθ. Δ23/οικ.23761/1507/27-5-2015 (ΦΕΚ Β’ 1064/5-6-2015) Υπουργική Απόφαση 
«Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος I «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FAED)». 

5. Η υπ’ αριθμ. Δ23/οικ. 45101/3206/12.10.2015 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης & Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015−2016, στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (ΦΕΚ Β’ 
2205/2015). 

6. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης 
ΚΣ1/2015-2016 και Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-
2016». 

7. Ο Νόμος 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και 
Υπηρεσιών. (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα. 

8. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
9. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
10. Ο Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019) και ειδικότερα το Άρθρο 154 με τίτλο: «Τροποποίηση του 

Άρθρου 1 του Ν. 3852/2010» 
11. Ο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του Πρώτου Άρθρου του 
Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) και τον Ν.4412/2016. 

12. O N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

13. Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ''Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις''. 

14. Ο Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 

15. Η ΚΥΑ Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92/Β/10.2.99) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
Π1/667/29- 3-05 (ΦΕΚ448/Β/7-4-05) & ΠΙ/2570/6-7-07 (ΦΕΚ 1240/Β/19-7-07) Υπουργικές 
αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών 
χορηγητών σύμφωνα με την παρ.3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/95, από την ένταξή τους στο 
Ε.Π.Π.. 
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16. Ο Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις», (άρθρο 37 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Συμβάσεων) παρ. 3. 

17. Οι διατάξεις του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
τεύχος Α'240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α' 18). 

18. Ο Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α'131 28.6.2006, Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις. 

19. Ο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α'68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

20. Ο Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης Ελλ. Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπ. 
Οικ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

21. Οι διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

22. Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012). 

23. Η ΚΥΑ Π1/2380 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ...» (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012). 

24. Οι διατάξεις του Ν. 4038/2012 ΦΕΚ 14 (τεύχος Α) άρθρο 10, με το οποίο τροποποιήθηκε το 
άρθρο 11 του Ν. 4013/2011. 

25. Ο Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και 
λοιπές ρυθμίσεις. 

26. Η με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

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

28. Ο Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"). 

29. Οι διατάξεις του Κ.Τ.Π. και της Κ.Υ.Α. 15523/2006 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα 
εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 
2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

30. Η υπ’ αριθμ. 1039 / 20-5-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ» & με Κωδικό ΟΠΣ 5000170 στο 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».  

31. Η με ΑΠ 65471/21/6/2016 (ΑΔΑ ΩΗΜΓ465307-ΙΨΓ) Απόφαση για την ένταξη στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ 093/8 του έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά του 
στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της Απόφασης αυτής. 

32. Η υπ. αριθμ. Πρωτ. Δ/23 οικ.46856/3781 - 13-10-2016 Υπουργική Απόφαση με Θέμα: 
"Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης "Κεντρικές Προμήθειες 
Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής" και της Πράξης "Αποκεντρωμένες Προμήθειες 
Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών 
Μέτρων 2015-2016"". 

33. Η υπ. αριθμ. Δ/26 οικ. 45601/360 - 3-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3670/2017) Απόφαση της 
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
Θέμα: "Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης: "Αποκεντρωμένες 
Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή 
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016"". 

34. Η υπ’ αριθμ. 1055/2017 - 21-11-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας με Θέμα: 
Τροποποίηση των Πράξεων της Πρόσκλησης με Τίτλο: Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων 
& Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-
2016».  

35. Η υπ' αριθμ. Δ13 οικ. 39525/2150 - 17-7-2018 (ΦΕΚ Β' 3143/2018) Απόφαση της 
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
Θέμα: "Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης: "Αποκεντρωμένες 
Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή 
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016"". 

36. Η υπ’ αριθμ. 897 / 2-8-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας με Θέμα: 
Τροποποίηση των Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020».  

37. H υπ. αρθμ. Δ13 οικ. 8039/197 - 20-2-2019 (ΦΕΚ  Β' 914/2019) Απόφαση της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Θέμα: Παράταση 
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 - 2016».  

38. Η υπ’ αριθμ. οικ. 633 - 4-7-2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
Θέμα: "Τροποποίηση των 57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020»" 

39. Η υπ’ αριθμ. οικ. 78 - 17-1-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
Θέμα: "Τροποποίηση των 57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020»" 

40. Η υπ. αριθμ. 362/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου περί αποδοχής της 
Απόφασης Ένταξης. 

41. Το από 26.11.2019 Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης (Έκδοση Δελτίου 5.1). 
42. Η υπ. αριθ. xx/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης Τεχνικών 

Προδιαγραφών και Καθορισμός Όρων Διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτών.  
43. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ………………………. σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ 

του ΤΕΒΑ επί του σχεδίου διακήρυξης. 
44. Οι διατάξεις του Ν. 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

45. Κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη  
 
2. Τα λοιπά έγγραφα: 
 Το από …/.../2020 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: ............. 
 Την από ……/……/2020  Μελέτη του Δήμου Μυτιλήνης 
 Την αριθμ. .../2020 (ΑΔΑ: …) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  «έγκριση  τεχνικών 

προδιαγραφών - καθορισμός όρων διακήρυξης».     
 Την αριθμ. ..…../../../2020 Διακήρυξη του Δημάρχου με ΑΔΑΜ: .................. 
 Τα από ../..-..-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 
 Την αριθμ. …../2020  (ΑΔΑ: …) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης 

«Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού – κατακύρωση αποτελέσματος 
διαγωνισμού»,   καθώς και την αριθμ. …../……/..-..-2020 όμοια της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης  Αιγαίου 

 Την οικονομική προσφορά τ..      ………………………….. 
 Την αριθμ. ……/..-..-2020 Ανακοίνωση Κατακύρωσης της Προμήθειας. 

 
 

Αναθέτει 

στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 
του Παραρτήματος Α’ της μελέτης 19/2019 στον τόπο παράδοσης που αναφέρεται στην 
προκήρυξη, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες: 

 

ΑΡΘΡΟ  1 -  ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 

1.1 Η σύμβαση διέπεται από τους όρους της διακήρυξης ……/2020 του διαγωνισμού και την 
προσφορά του προμηθευτή, που κατακυρώθηκε σύμφωνα με την Απόφαση ………/2020 της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης. 
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1.2 Τα κείμενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα παραρτήματα, 
θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο. 

1.3 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση 
και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι 
αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η αριθμ. ………./2020 Διακήρυξη, η 
απόφαση κατακύρωσης και η οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΕΣ 

2.1 Η αξία της Σύμβασης των προς προμήθεια ειδών που θα παραδοθούν, βάσει των τιμών που 
προσφέρθηκαν , αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα: 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 

Σκόνη για Πλύσιμο Ρούχων 
Πλυντηρίου (45-50 Μεζούρες)  

Τεμάχιο   
 

Σαμπουάν (750 ml)  Τεμάχιο    

Αφρόλουτρο (1 lt) Τεμάχιο    

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ   

 

2.2 Ο τόπος προορισμού των ειδών είναι η Αποθήκη ΤΕΒΑ του Δήμου Μυτιλήνης. 

 

Άρθρο 3 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους  
(Τ.Ε.Β.Α.).  
Το σύνολο των δαπανών του Έργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον Κωδικό Συλλογικής Απόφασης: Ε0938 /Κωδικός Πράξης ΣΑ 
(Κωδικός Ενάριθμου): 2016ΣΕ09380033. 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 
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Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20167 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.8.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 

20% 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος . 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης 

οικονομικού έτους 2020, και συγκεκριμένα υπάρχει η με α.α …. Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο 

μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου. 

Η συμβατική δαπάνη βάσει της προσφοράς του Αναδόχου διαμορφώνεται στο ποσό των 

…………………….  (………. €) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι: ………………… (………….€) συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α……………….. του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 

2020. 

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει σταθερό  καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης. 

                                                 
7 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για 

την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

8 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατατέθηκε από τον Προμηθευτή 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, 

με στοιχεία ……………………. ποσού ………… €, ημερομηνία έκδοσης ……………. της Τράπεζας 

……………... 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και 

τις υποδείξεις του Δήμου και με ότι προβλέπεται στην μελέτη αριθμ. 19/2019 , η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από 

αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 

παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε 

τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6.  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 

της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και μέχρι 

την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 

αργότερο μέχρι ……/……../2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Τρόπος Παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν έγγραφης εντολής από την 

υπηρεσία και εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία.  

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 10 ημερών από την άφιξη των 

ειδών στον τόπο προορισμού του παραρτήματος Γ' της παρούσης . 

Το σύνολο των ποσοτήτων μπορεί κατά το στάδιο της κατακύρωσης να αυξηθεί  μέχρι ποσοστού 

15% εντός του προϋπολογισμού ή να μειωθεί κατά ποσοστό μέχρι 50% των ποσοτήτων όπως 

προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Για οποιαδήποτε μείωση της συνολικής ποσότητας 

απαιτείται η συναίνεση του αναδόχου. 

Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, επιβάλλονται στον Προμηθευτή οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από τη Διακήρυξη και υφιστάμενο εν ισχύ νομικό πλαίσιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος 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: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ No_51                                                                                                                                    

   

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

              

      
 
                               ΤΕΒΑ / FEAD 

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

                                                                     ~ 22 ~                                              

                                                                                                                           

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

του ν.4412/16, 

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

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

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 

ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο 

Νομό Λέσβου αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 

δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση 

των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 
από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα. Από αυτά τα δύο (2) κατατέθηκαν στην 
Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) πήρε ο Ανάδοχος. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

      Για τον Δήμο Μυτιλήνης                                                                           Για τον Ανάδοχο 
 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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                                                                     ~ 23 ~                                              

                                                                                                                           

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα9)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα10) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ11. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………12 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

                                                 
9
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

10
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

11
  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 

ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
12

   ο.π. υποσ. 3. 
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                                                                     ~ 24 ~                                              

                                                                                                                           

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..13  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

.....................................................14 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την 

ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα 

...............15  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 16 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 17.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας μας.  

                                                 
13

  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
14

  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ.  
15

 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
16

  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
17

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 

ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα 

με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 

το δικαίωμα να εκδίδουμε18. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 

εγγυητική επιστολή. 
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                                                                     ~ 26 ~                                              

                                                                                                                           

 

 

 

2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 

των ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 

..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

                                                 
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 
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                                                                     ~ 27 ~                                              

                                                                                                                           

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 

το δικαίωμα να εκδίδουμε9.                        

                                                 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 

7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 
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 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 

Ομάδα Α: Είδη Οικιακής Χρήσης 

α/α Είδος Περιγραφή 
Χώρα 

Προέλευσης 

Μάρκα 

Προϊόντος 

όπως 

αναφέρεται 

επί της 

συσκευασίας 

Λοιπά 

1 

Σκόνη για 
Πλύσιμο 
Ρούχων 

Πλυντηρίου 
(45-50 

Μεζούρες)  

    

2 Σαμπουάν 
(750 ml)  

    

3 Αφρόλουτρο 
(1 lt)  

    

                                                                                                                                                                  
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 

εγγυητική επιστολή. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

              

      
 
                               ΤΕΒΑ / FEAD 

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

                                                                     ~ 29 ~                                              

                                                                                                                           

                                                                                             

 
 
 

Ο προσφέρων 
 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Της επιχείρησης ……………………………………………..……………, έδρα …………………………..…...., οδός 
……………………………., αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………….…………., fax …………..…….. 

 

α/α Είδος ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Τιμή σε Ευρώ 

Α 
Ομάδα Α’ - Είδη Οικιακής 

Χρήσης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Σκόνη για Πλύσιμο Ρούχων 

Πλυντηρίου (45-50 Μεζούρες)  
4.200   

2 Σαμπουάν (750 ml)  4.200   

3 Αφρόλουτρο (1 lt)  4.200   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 17%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΤΟΠΟΣ……………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………….. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ………………………… 


