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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 13-17 

Ρόλθ ΜΥΤΙΛΘΝΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 81132 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL411 

Τθλζφωνο 2251350516/2251350565 

Φαξ 2251350510 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@mytilene.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΑΑΜΒΟΓΛΟΥ ΡΕΛΑΓΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΥΟΥ, 
ΜΙΚΕΣ ΚΑΤΣΙΓΙΝΘΣ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.promitheus.gov.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  ο Διμοσ Μυτιλινθσ, μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και ανικει ςτθν ΚΕΝΤΙΚΘ 
ΚΥΒΕΝΘΣΘ, ΥΡΟΤΟΜΕΑ ΟΤΑ. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΘΜΟΣΙΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)  Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ :  
www.promitheus.gov.gr και ςτο τθλζφωνο 2251350516/2251350565. 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) :. www.promitheus.gov.gr. 

 

mailto:promithies@mytilene.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16 . 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Κωδ. ΣΑ 093/8 . Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. 
2018ΣΕ09380025 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ  2020.   

 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο  2 τθσ Ρράξθσ : «Αποκεντρωμζνεσ Ρρομικειεσ Τροφίμων & 
Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Ραροχι Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι 
Σφμπραξθ ΡΕ Λζςβου – No_51» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Επιςιτιςτικισ και 
Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ του Ταμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» 
με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 690/21-6-2018  του 2018 και ζχει λάβει κωδικό MIS  5029533. 
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ 
τουσ Απόρουσ – ΤΕΒΑ). 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι  θ Ρρομικεια , θ Αποκικευςθ και θ Διανομι Ειδϊν Βαςικισ Υλικισ 
Συνδρομισ ςτουσ δικαιοφχουσ του ΤΕΒΑ τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ ΡΕ Λζςβου. Συγκεκριμζνα, ςτισ 
υποχρεϊςεισ των Αναδόχων περιλαμβάνεται : 

 θ προμικεια των ειδϊν του πίνακα που ακολουκεί ,  

 θ παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν οργάνωςθ, ςφνκεςθ των 
τελικϊν πακζτων παράδοςθσ των ειδϊν που αφοροφν ςτθ ςφμβαςι του και τθν εκτζλεςθ των 
διανομϊν των προσ προμικεια ειδϊν ςτουσ ωφελοφμενουσ,   

 θ προςωρινι αποκικευςθ των ειδϊν ςε κατάλλθλουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, 

 θ παροχι υπθρεςιϊν για τθ μεταφορά των ειδϊν προσ προςωρινι αποκικευςθ/διανομι 

 

ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ του Ταμείου 
Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ  τουσ Απόρουσ (Τ.Ε.Β.Α.), με ςκοπό τθ διανομι τουσ ςτουσ ωφελοφμενουσ του 
Ρρογράμματοσ. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

 

ΕΙΔΟΣ CPV 

Κακαριςτικό Υγρό Γενικισ Χριςθσ (1 lt) 39831300-9 

Υγρό Κακαριςτικό Τηαμιϊν (1 lt) 39830000-9 
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Χαρτί Υγείασ (10 ολϊν) 33761000-2 

Σκόνθ για Ρλφςιμο οφχων (50 - 55 Μεηοφρεσ) 39831200-8 

Υγρό Απορρυπαντικό Ριάτων (750 ml) 39832000-3 

Σαμπουάν (750 ml) 33711610-6 

Οδοντόκρεμα  (75 ml) 33711720-0 

Αφρόλουτρο (1 lt) 33711520-8 

Οδοντόβουρτςα (medium) 33711710-7 

Υγρό Σαποφνι με vaporizater (500 ml) 33741100-7 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, για το ςφνολο των ανωτζρων ηθτοφμενων ειδϊν.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 297.554,40 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 17 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 254.320,00    ΦΡΑ : 43.234,40 €). 

Το ςφνολο των ποςοτιτων μπορεί κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ να αυξθκεί μζχρι ποςοςτοφ 15% εντόσ 
του προχπολογιςμοφ ι να μειωκεί κατά ποςοςτό μζχρι 50% των ποςοτιτων όπωσ αυτζσ  προςδιορίηονται 
ςτον πίνακα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι. Για οποιαδιποτε μείωςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ απαιτείται θ 
ςυναίνεςθ του αναδόχου.  

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου 

από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε 

ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 άρκρο 11 τθσ υπ’ αρικμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 

Βϋ/23.05.2017). 

Χρόνοσ διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από τθν ανάρτθςθ του 
ςυμφωνθτικοφ  ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. και όχι πζραν τθσ 31/12/2020, ιτοι τθσ θμερομθνίασ ολοκλιρωςθσ τθσ 
Ρράξθσ : «Αποκεντρωμζνεσ Ρρομικειεσ Τροφίμων & Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & 
Ραροχι Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι Σφμπραξθ ΡΕ Λζςβου» με Κωδικό ΟΡΣ 5029533 
ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ««Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ» του Ταμείου Ευρωπαϊκισ 
Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) 2014-2020», όπωσ ιςχφει. Σε περίπτωςθ παράταςθσ του φυςικοφ 
αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ, θ ςφμβαςθ/ςυμβάςεισ δφνανται να παρατακοφν ιςόχρονα. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τιμισ. 
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019) και ειδικότερα το Άρκρο 154 με τίτλο: «Τροποποίθςθ του Άρκρου 1 
του Ν. 3852/2010» 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
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μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 223/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 11θσ Μαρτίου 
2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ, όπωσ ιςχφει, ωσ και τον 
Συμπλθρωματικό αυτοφ (ΕΕ) αρικ. 532/13.3.2014, 

 τθσ Εκτελεςτικισ Απόφαςθσ (ΕΕ) C(2014) 9803 final τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2014 ςχετικά με τθν ζγκριςθ 
του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και/ι Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ για ςτιριξθ από το 
Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ για τθν Ελλάδα, 

 τθσ υπ’ αρικμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Βϋ770/30.04.2015) ΚΥΑ «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Αξιολόγθςθσ, 
Ραρακολοφκθςθσ και Ελζγχου ενεργειϊν που ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκισ 
Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (Τ.Ε.Β.Α.)», όπωσ ιςχφει, 

 τθσ υπ’ αρικμ. Δ26/οικ.54796/531/21.11.2017 (ΦΕΚ Βϋ4233/04.12.2017) ΚΥΑ «Κατανομι 
προχπολογιςμοφ για τθ χρθματοδοτικι περίοδο 2018-2019, ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, το οποίο χρθματοδοτείται από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ)», 

 τθσ υπ’ αρικμ. 690/21-6-2018 Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με Τίτλο «Αποκεντρωμζνεσ Ρρομικειεσ 
Τροφίμων & Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Ραροχι Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018-
2019 – Κοινωνικι Σφμπραξθ ΡΕ Λζςβου – No_51» με Κωδικό ΟΡΣ 5029533 ςτο Επιχειρθςιακό 
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Ρρόγραμμα ««Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ» του Ταμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ 
τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) 2014-2020».  

 τθσ υπ. αρικ. Δ13 οικ./20608/496 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν Οικονομίασ 
& Ανάπτυξθσ και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ «Τροποποίθςθ του 
Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ρράξθσ με τίτλο: Αποκεντρωμζνεσ Ρρομικειεσ Τροφίμων και Βαςικισ Υλικισ 
Συνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Ραροχι Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 ςτο Ρλαίςιο του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, το οποίο χρθματοδοτείται 
από το Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) και Ραράταςθ Λιξθσ του Φυςικοφ και 
Οικονομικοφ Αντικειμζνου αυτισ». (ΦΕΚ Β’ 1990/2019). 

 τθσ από 2/10/2019 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων με Θζμα: 
«Τροποποίθςθ των 57 Ρράξεων τθσ Ρρόςκλθςθσ με τίτλο: «Αποκεντρωμζνεσ Ρρομικειεσ με Τροφίμων 
και Ειδϊν Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ και Ραροχι Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018-
2019» ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ 
Συνδρομισ για το ΤΕΒΑ / FAED 2014-2020». 

 τθσ υπ. αρικ. 515/2018 Απόφαςθσ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Μυτιλινθσ περί αποδοχισ τθσ Απόφαςθσ 
Ζνταξθσ. 

 του εγκεκριμζνου τροποποιθμζνου Τεχνικοφ Δελτίου τθσ Ρράξθσ (2.0) (id Δελτίου 71181 - 2/10/2019). 

 τθσ υπ. αρικ. 532/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί Ζγκριςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 
και Κακοριςμόσ Πρων Διακιρυξθσ ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν 
ανάδειξθ προμθκευτϊν.  

 του υπ’ αρικ. Δ.Α. ΤΕΒΑ:140/29-1-2020 εγγράφου τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ, με το οποίο διατυπϊνεται 
θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επί των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  15θ Ιανουαρίου 2021, θμζρα 
Ραραςκευι και ϊρα  14:00ϋμ.μ. 

Θ  προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ανζρχεται ςε τριάντα πζντε (35)  θμερολογιακζσ θμζρεσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ 
αποςτολισ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Ρροκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.). 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
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Ρροκιρυξθ υπό τθ μορφι Τυποποιθμζνου Εντφπου τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
απεςτάλθ με θλεκτρονικά  μζςα για δθμοςίευςθ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 100077. 

 Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010,  κακϊσ και ςτον Ελλθνικό Τφπο 1 2 3 4, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 και ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) 
του Υπουργοφ Εςωτερικϊν. 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθ διεφκυνςθ 
www.mytilene.gr ςτθ διαδρομι www.mytilene.gr ► www.mytilene.gr/category/prokiriksis 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

 Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων (αρχικϊν και τυχόν επαναλθπτικϊν) ςτον Ελλθνικό Τφπο κα βαρφνει 
τον/τουσ Ανάδοχο/ουσ, ςφμφωνα με τo άρκρο 1 παρ. 3 και το άρκρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007, όπωσ 
προςτζκθκε με το άρκρο 46 του ν. 3801/2009 και το αρ.5 παρ.2 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 
(Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν. 

Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν τθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

                                                           
1
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1
θ
 Ιανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016 .  
2
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 

118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

3
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016. 
4
  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2
Θ
 ΕΚΔΟΣΘ 13/7/2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ 

Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mytilene.gr/
http://www.mytilene.gr/category/prokiriksis
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υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα: 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ,  όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ.  

2. Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ, μεταξφ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+,  που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.  

3. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

Θ διαδικαςία επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ και διακίνθςθσ εγγράφων πραγματοποιείται μζςω του 

Συςτιματοσ κατά περίπτωςθ, με: 

 Τθν αποςτολι ι κοινοποίθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων με μθνφματα δια τθσ λειτουργικότθτασ 

«Επικοινωνία» 

 Τθν ανάρτθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων από τθν Ανακζτουςα αρχι ςτον θλεκτρονικό χϊρο 

«Συνθμμζνων Ρροκθρυγμζνου Διαγωνιςμοφ» του εκάςτοτε διαγωνιςμοφ 

 Τθν υποβολι ςχετικϊν ςτοιχείων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτον θλεκτρονικό χϊρο 

«Συνθμμζνων Θλεκτρονικισ Ρροςφοράσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει τουσ (υπο)φακζλουσ: 

 «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» 

 «Οικονομικι Ρροςφορά» 

 «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου» 

Γενικά, θ υποβολι των αποφάςεων, πρακτικϊν, γνωμοδοτιςεων, οι κοινοποιιςεισ και οι προςκλιςεισ τθσ 

Ανακζτουςασ  Αρχισ προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ, κακϊσ και κάκε άλλθ επικοινωνία μεταξφ 

οικονομικϊν φορζων και Ανακζτουςασ Αρχισ πραγματοποιοφνται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 

«Επικοινωνία» του Συςτιματοσ. 

Τα ςχετικά ςτοιχεία αποςτολισ, κοινοποίθςθσ, υποβολισ ι ανάρτθςθσ που αποτυπϊνονται ςτισ 

αντίςτοιχεσ οκόνεσ τθσ διεπαφισ του χριςτθ, και ειδικότερα ο καταγεγραμμζνοσ χρόνοσ αυτϊν, 

αποτελοφν απόδειξθ επικοινωνίασ και διακίνθςθσ εγγράφων μζςω του Συςτιματοσ.  
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2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, 
δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

Επίςθσ, ςε περίπτωςθ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν, θ οποία οφείλεται ςε γεγονότα ανωτζρασ βίασ, και εφόςον  θ αδυναμία αυτι 
πιςτοποιείται από τθν αρμόδια Δ/νςθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., θ Ανακζτουςα Αρχι, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι 
τθσ,  λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα για τθν τιρθςθ του ελαχίςτου διαςτιματοσ για τθν υποβολι 
των προςφορϊν, κυρίωσ με μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και με 
ςχετικι δθμοςίευςι τθσ, λαμβανομζνου υπόψθ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο υφίςταται θ 
τεχνικι δυςλειτουργία του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα . Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ 
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)5. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

                                                           
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 

πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 

αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 

οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Τα υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν αποτελοφν το ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ6.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που κα 
καλφπτει το δφο (-2-) τοισ εκατό (%) του προχπολογιςμοφ χωρίσ τον Φ.Ρ.Α., για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ 
όλων των ειδϊν , ιτοι ποςοφ  πζντε χιλιάδων ογδόντα ζξι ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν (5.086,40 €).  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 

                                                           
6
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016). 
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2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  
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Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Οη παξαπάλω ππνρξεώζεηο ηωλ πεξ. α΄ θαη β΄ δελ ζεωξείηαη όηη έρνπλ αζεηεζεί εθόζνλ δελ 

έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξόζεζκεο ή εθόζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό πνπ 

ηεξείηαη. Σηελ πεξίπηωζε απηή, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ ππνρξενύηαη λα απαληήζεη 

θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθό εξώηεκα ηνπ Δπξωπαϊθνύ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Σύκβαζεο (ΔΔΔΣ), ηνπ 

άξζξνπ 79, κε ην νπνίν εξωηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη αλεθπιήξωηεο ππνρξεώζεηο 

όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπηωζε, εάλ 

έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλω ππνρξεώζεηο ηνπ. 

Οη πεξ. α΄ θαη β παύνπλ λα εθαξκόδνληαη όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο εθπιεξώζεη ηηο αλωηέξω 

ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλωληθήο αζθάιηζεο πνπ 

νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ, θαηά πεξίπηωζε, ηωλ δεδνπιεπκέλωλ ηόθωλ ή ηωλ πξνζηίκωλ 

είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο 

όξνπο ηνπ δεζκεπηηθνύ δηαθαλνληζκνύ.7 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 

                                                           
7
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 και παρ.2Α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 267 του Ν.4738/2020. Σχετικι 

διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ 
ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 8 

2.2.3.3  Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

                                                           
8
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    

περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ . 

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  
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2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο . 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα δεςμεφεται με το ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο επιμελθτιριο και κα 
προςκομίςει το ςχετικό δικαιολογθτικό εγγραφισ του, εφόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, μετά 
τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2  τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ απαιτείται να 
ζχουν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ (2016-2017-
2018) ι, τισ οικονομικζσ χριςεισ κατά τισ οποίεσ ο οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται, ςε περίπτωςθ 
που δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, μεγαλφτερο ι 
ίςο από το 200% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ Ζργου. 





ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΡΑΞΗ No_51                                                                                                                                     

       

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΚΑΙ 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜHΗ ΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ 

 

 
 
ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ  
τοσ ΣΔΒΑ 

 

              

      
 
                               ΣΔΒΑ / FEAD 

           ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 
                           Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τοσς Απόροσς 

 

21 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα9  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να καλφπτουν τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ, που ςυνιςτοφν 
προαπαιτοφμενο ςτοιχείο ςυμμετοχισ και δεν βακμολογοφνται ι ποςοτικοποιοφνται ςε οιοδιποτε ςτάδιο 
τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ: 

2.2.6.1 Απαιτείται ο οικονομικόσ φορζασ να ζχει πραγματοποιιςει ορκϊσ και πλιρωσ κατά τθ διάρκεια 
των τελευταίων τριϊν ετϊν προμικειεσ ειδϊν ιδίων ι/και ςυναφϊν ειδϊν τθσ παροφςασ, ςυνολικισ 
ποςότθτασ τουλάχιςτον ίςθσ ι μεγαλφτερθσ τθσ ηθτοφμενθσ από τθν παροφςα διακιρυξθ ποςότθτασ όλων 
των ειδϊν, που κα περιλαμβάνουν όλα τα είδθ  (ίδια ι ςυναφι αυτϊν) τθσ παροφςασ. 

2.2.6.2 Απαιτείται ο οικονομικόσ φορζασ να διακζτει τεχνικό προςωπικό και τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθ 
υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν οργάνωςθσ ςε πακζτα και υποςτιριξθσ ςτθ διανομι τουσ ςτουσ 
ωφελοφμενουσ, και ειδικότερα : 

- Υπεφκυνο Ζργου, ςτζλεχοσ του οικονομικοφ φορζα, με 10-ετι επαγγελματικι εμπειρία ςτθ 
διοίκθςθ και υλοποίθςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) ολοκλθρωμζνων ςυμβάςεων προμθκειϊν 
δθμοςίου τα τελευταία τρία (3) χρόνια, προχπολογιςμοφ άνω των ορίων του άρκρου 5 του Ν. 
4412/2016, εκ των οποίων τουλάχιςτον μία να ζχει προχπολογιςμό τουλάχιςτον ίςο με το 30% του 
προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  

- Υπεφκυνο Διανομισ, ςτζλεχοσ του οικονομικοφ φορζα,  με 3 ζτθ επαγγελματικι εμπειρία και 
ςυμμετοχι ωσ υπεφκυνοσ διανομισ ςε τουλάχιςτον μία ολοκλθρωμζνθ ςφμβαςθ προμθκειϊν 
δθμοςίου προχπολογιςμοφ τουλάχιςτον ςτο 30% του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
τα τελευταία τρία (3) χρόνια.  

- Υπεφκυνο ελζγχου ποιότθτασ, ςτζλεχοσ του οικονομικοφ φορζα, με πτυχίο τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, με 10-ετι επαγγελματικι εμπειρία εκ των οποίων τουλάχιςτον πζντε ζτθ ωσ 
υπεφκυνοσ ελζγχου ποιότθτασ, εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ μίασ τουλάχιςτον ολοκλθρωμζνθσ 
ςφμβαςθσ προμθκειϊν δθμοςίου  τα τελευταία 3 ζτθ.  

- Το κατάλλθλο ςτελεχιακό – εργατοχπαλλθλικό δυναμικό για τθν ςυγκεκριμζνθ προμικεια και 
ειδικότερα, το ςφνολο των υπαλλιλων που κα αναλάβουν τισ εργαςίεσ που αφοροφν τθν επι 

                                                           
9
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 

απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα 
μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να 
ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν 
Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόtθτασ: 
ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και 
ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 
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τόπου διανομι των ειδϊν ςτουσ ωφελοφμενουσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον τζςςερα (4) 
άτομα ανά διανομι.  

2.2.6.3 Απαιτείται ο οικονομικόσ φορζασ να διακζςει τουλάχιςτον δφο (2) φορτθγά για τθ μεταφορά των 
ειδϊν ΒΥΣ τα οποία κα παραμζνουν ςτουσ χϊρουσ διανομισ για χρονικό διάςτθμα 8 ωρϊν ι μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ των ειδϊν ςτουσ ωφελοφμενουσ ςε περίπτωςθ που ολοκλθρωκεί νωρίτερα, 
και εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

2.2.6.4 Απαιτείται ο οικονομικόσ φορζασ να διακζςει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςισ του, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και ενδεχόμενων παρατάςεων αυτισ, αποκθκευτικό χϊρο, με άδειεσ λειτουργίασ 
για τθν αποκικευςθ απορρυπαντικϊν και κακαριςτικϊν, που κα βρίςκεται ςτο Διμο Μυτιλινθσ,  και 
εντόσ του οποίου και ςε διακριτό χϊρο από το χϊρο αποκικευςθσ των ειδϊν, κα δφνανται να 
πραγματοποιοφνται οι διαδικαςίεσ οργάνωςθσ και τοποκζτθςθσ των ειδϊν ςε πακζτα διανομισ προσ τουσ 
ωφελοφμενουσ   

2.2.6.5 Ο οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να αναλάβει τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ και δεςμεφςεισ : 

i. Ο οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να αναλάβει τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθ μεταφορά και 
προςωρινι αποκικευςθ των ειδϊν που δεν διανεμικθκαν κατά τθν επί τόπου διανομι και τθν εκ 
νζου μεταφορά τουσ ςτουσ χϊρουσ τθσ διανομισ τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ για τθν διανομι τουσ 
ςτουσ ωφελοφμενουσ, παρζχοντασ τισ υπθρεςίεσ αναςυςκευαςίασ των ειδϊν ςε δευτερογενείσ 
ςυςκευαςίεσ πακζτων διανομισ και τθν εν ςυνεχεία διανομι τουσ ςφμφωνα με όςα περιγράφονται 
ςτθν παροφςα.  

ii. Ο οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να αναλάβει πλιρωσ και αποκλειςτικά τθν ευκφνθ για τθν αςφαλι 
μεταφορά, από και προσ τουσ χϊρουσ διανομισ, και αποκικευςθσ των ειδϊν, για το χρονικό διάςτθμα 
που υποδεικνφει θ Ανακζτουςα Αρχι. Σε περίπτωςθ απϊλειασ ι καταςτροφισ των εν λόγω ειδϊν για 
οποιονδιποτε λόγο, ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει να τα αντικαταςτιςει χωρίσ κακυςτζρθςθ.  

iii. Ο οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να υποςτθρίξει το ζργο τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ, που αφορά τθν 
ανάλθψθ εκ μζρουσ του των υπθρεςιϊν που αφοροφν ςτθ επί τόπου διανομι των ειδϊν ςτουσ 
ωφελοφμενουσ, για το χρονικό διάςτθμα που κα απαιτθκεί κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ των 
ειδϊν, αναλαμβάνοντασ τθ διαδικαςία οργάνωςθσ και ςφνκεςθσ των τελικϊν πακζτων παράδοςθσ των 
ειδϊν που αφοροφν ςτθ ςφμβαςι του, και τθ διανομι τουσ ςτουσ ωφελοφμενουσ, διακζτοντασ τθν 
απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι (κιβϊτια προςωρινισ αποκικευςθσ, laptop και εκτυπωτι, 
τροχιλατα καρότςια μεταφοράσ, τζντεσ προφφλαξθσ των χϊρων διανομισ κ.α.), και ακολουκϊντασ τισ 
υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

iv. Ο οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να διακζτει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, για όλθ τθσ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςισ του, το δικαίωμα τθσ πρόςβαςθσ ςτον αποκθκευτικό χϊρο που κα διακζςει ςτθν ΚΣ, 
προκειμζνου θ Ανακζτουςα ι όποια άλλθ αρμόδια Αρχι να μπορεί να διενεργεί ποιοτικοφσ και 
ποςοτικοφσ ελζγχουσ των ειδϊν που αποκθκεφονται για λογαριαςμό τθσ ΚΣ, και για το ςκοπό αυτό 
κρίνεται ςκόπιμθ θ αποκλειςτικι διάκεςθ του ςυγκεκριμζνου αποκθκευτικοφ χϊρου ςτθν ΚΣ, όπωσ 
επίςθσ και να επικεωρεί τθ διαδικαςία αναςυςκευαςίασ των ειδϊν ςε δευτερογενείσ ςυςκευαςίεσ, 
δθλαδι ςε πακζτα διανομισ προσ τουσ ωφελοφμενουσ. 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ οι οικονομικοί φορείσ να 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικά εκδιδόμενα από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι 
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ςυμμορφϊνονται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν 
πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ.  Αναγνωρίηονται ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από 
οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κα γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για 
ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ 
οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα 
προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

Συγκεκριμζνα, για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ του με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ο οικονομικόσ 
φορζασ απαιτείται να διακζτει :  

I. Ριςτοποιθτικό Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, για τισ 
εγκαταςτάςεισ λειτουργίασ του και τθν αποκικθ που κα διατεκεί ςτθν ΚΣ,  για τθν αποκικευςθ, τθ 
ςυςκευαςία ι/και τθν αναςυςκευαςία και τθ διακίνθςθ κακαριςτικϊν και απορρυπαντικϊν 

ΙΙ.   Σε περίπτωςθ που ο Οικονομικοσ Φορζασ μιςκϊνει αποκθκευτικό χϊρο από τρίτο οικονομικό 
φορζα για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ, απαιτείται να προςκομιςτεί το Ριςτοποιθτικό Συςτιματοσ 
Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο αυτοφ, ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω ςθμεία (i) και (ii) τθσ παροφςασ ενότθτασ, του Τρίτου Οικονομικοφ Φορζα που αφοροφν 
ςτθ ςυγκεκριμζνθ αποκικθ. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ (άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016). Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ 
ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ 
τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι 
τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηονται.  

Η εκτζλεςθ εργαςιϊν που αφοροφν ςτθν διαδικαςία οργάνωςθσ και ςφνκεςθσ των τελικϊν με τα είδθ 
πακζτων παράδοςθσ και ςτθν επί τόπου διανομι των ειδϊν (πακζτων) ςτουσ ωφελοφμενουσ,  
πραγματοποιοφνται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
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2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει 
του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από 
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.10  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 

                                                           
10

 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) . 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.11 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 

                                                           
11

 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβoλι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του . Ειδικά για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζχουν τθν εγκατάςταςι τουσ ςτθν Ελλάδα 
το ωσ άνω πιςτοποιθτικό τθσ παρ. 2.2.3.2 κα πρζπει να καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά ςτθν 
καταβολι κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο τθσ κφριασ όςο και τθσ επικουρικισ.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων12. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ13 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

                                                           
12 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
13

  Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

e) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο . 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων 
(ιςολογιςμοί ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν), ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ, που είναι  εγκατεςτθμζνοσ ο φορζασ, ι διλωςθ 
περί του κφκλου εργαςιϊν για τισ οικονομικζσ χριςεισ 2016, 2017, 2018, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ 
ςφςταςθσ του  οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι 
πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε 
κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο (Δθλϊςεισ φόρου 
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ειςοδιματοσ  και εκκακαριςτικά ςθμειϊματα για τα φυςικά πρόςωπα, Ε3 και Ε5 για νομικά πρόςωπα που 
δεν τθροφν ιςολογιςμοφσ).  Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου 
για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
(άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016). Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ, ο 
οικονομικόσ φορζασ κα υποβάλει ανάλογα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά για όςο χρόνο λειτουργεί.  

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
τα ακόλουκα :  

Β.4.1 Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6.1 απαιτείται ο οικονομικόσ φορζασ 
να προςκομίςει Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία να περιλαμβάνεται αναλυτικόσ κατάλογοσ, με πλιρθ 
ςτοιχεία των κυριότερων  παραδόςεων, εντόσ ι/και εκτόσ Ελλάδοσ των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν, ςτισ 
οποίεσ κα περιλαμβάνονται ςτοιχεία για το ςφνολο των προςφερομζνων ειδϊν, ιδίων ι ςυναφϊν αυτϊν, 
από τθν οποία κα προκφπτει με ςαφινεια θ κάλυψθ τθσ εν λόγω απαίτθςθσ.  

Για κάκε είδοσ και παράδοςθ που αφορά ςτο είδοσ κα αναφζρονται ακροιςτικά οι ποςότθτεσ των 
παραδόςεων του είδουσ και αναλυτικά τα ςτοιχεία κάκε παράδοςθσ : 

α) του παραλιπτθ του προςφερόμενου είδουσ, είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο τομζα είτε ςτον ιδιωτικό 
τομζα, 

β) τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ, 

Υ) τθσ ποςότθτασ παράδοςθσ ανά θμερομθνία παραςτατικοφ ι άλλου αποδεικτικοφ ςτοιχείου (ςε 
περίπτωςθ ιδιωτικοφ φορζα) ι/και βεβαίωςθ παραλαβισ από τθν Ανακζτουςα Αρχι (ςε 
περίπτωςθ Δθμόςιασ Αρχισ)  

δ) τθσ αιτιολόγθςθσ τθσ ςυνάφειασ του είδουσ . 

Στθν προαναφερκείςα Υπεφκυνθ Διλωςθ κα επιςυνάπτονται ανά είδοσ ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο 
παραδόςεων επικυρωμζνα αντίγραφα, όπωσ ο νόμοσ ορίηει, ιτοι :  

i. Τα αντίςτοιχα παραςτατικά (δελτίο αποςτολισ και τιμολόγιο) εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ 
φορζασ, ι άλλο ανάλογο αποδεικτικό ςτοιχείο, το οποίο αποδεικνφει τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ 
προμικειασ των προςφερόμενων ειδϊν, που επικαλείται ο οικονομικόσ φορζασ προσ απόδειξθ 
τθσ επάρκειάσ και ικανότθτάσ του. 

ii. Βεβαίωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ τθσ Ραράδοςθσ)  εάν ο 
αποδζκτθσ είναι Δθμόςια Αρχι, υπζρ τθσ οποίασ πραγματοποιικθκε θ προμικεια των ειδϊν, ότι 
αυτά παραδόκθκαν επιτυχϊσ και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ αντίςτοιχθσ ςφμβαςθσ, θ οποία 
να ζχει εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια ανακζτουςα αρχι.  
 

Η ςυνάφεια των ειδϊν ςυνίςταται να αποδεικνφεται βάςει τθσ κατάταξθσ κατά CPV. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα ανωτζρω δικαιολογθτικά και ςτοιχεία πρζπει 
να προςκομιςκοφν ομοίωσ και θ απαίτθςθ να πλθρείται ακροιςτικά από τα μζλθ που απαρτίηουν τθν 
ζνωςθ.  

Β.4.2 Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6.2 οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται 
να προςκομίςουν τα ακόλουκα: 

i. Αναφορά ςτθν οποία κα περιγράφεται θ οργανωτικι δομι (περιγραφι ρόλων και αρμοδιοτιτων, 
διαςφνδεςθ μεταξφ τουσ) που κα απαιτθκεί για τθν διεκπεραίωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ  
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ii. Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ του προςωπικοφ που δθλϊνεται ότι κα απαςχολθκεί για τθν υλοποίθςθ του 
ζργου, επικυρωμζνεσ με γνιςιο υπογραφισ, περί τθσ αποδοχισ τουσ ωσ μζλθ τθσ ομάδασ ζργου 
με τισ περιγραφείςεσ αρμοδιότθτεσ, ςε περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ κατακυρωκεί ςτον 
προςφζροντα οικονομικό φορζα 

iii. Τεκμθρίωςθ των επαγγελματικϊν προςόντων του Υπεφκυνου Ζργου προςκομίηοντασ ςχετικά 
πτυχία ι/και πιςτοποιιςεισ, βιογραφικό ςθμείωμα, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ από εργοδότθ 
ι/και αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των ετϊν εμπειρίασ, και ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ περί τθσ εμπειρίασ 
του ςε υλοποίθςθ ςυμβάςεων δθμοςίου, βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ που 
τεκμθριϊνει τθν προχπθρεςία του όπου απαιτείται. 

iv. Τεκμθρίωςθ των επαγγελματικϊν προςόντων του Υπεφκυνου Διανομισ προςκομίηοντασ  
βιογραφικό ςθμείωμα, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ από εργοδότθ ι/και αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 
των ετϊν εμπειρίασ, βεβαιϊςεισ τεκμθρίωςθσ τθσ ςυμμετοχισ του ωσ υπεφκυνοσ διανομισ, και 
βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ που τεκμθριϊνει τθν προχπθρεςία του όπου απαιτείται. 

v. Τεκμθρίωςθ των επαγγελματικϊν προςόντων του Υπεφκυνου Ροιότθτασ προςκομίηοντασ  
βιογραφικό ςθμείωμα, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ από εργοδότθ ι/και αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 
των ετϊν εμπειρίασ, πτυχία και πιςτοποιθτικά κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ επαγγελματικϊν 
προςόντων ςυναφι με το αντικείμενο εργαςίασ 

 
Β.4.3 Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6.3 οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται 
να προςκομίςουν τα ακόλουκα: 

I. Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των οχθμάτων, με τα οποία κα πραγματοποιθκεί θ διανομι. 

II. Αντίγραφο τθσ αδείασ κυκλοφορίασ του κάκε οχιματοσ μεταφοράσ και αντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ 
καταλλθλότθτάσ του.  

 

Β.4.4 Για τθν απόδειξθ των απαιτιςεων τθσ παραγράφου 2.2.6.4 οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
προςκομίςουν τα ακόλουκα: 

Β.4.4.1  Ζγγραφα ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ τθσ αποκικθσ ι ςυμφωνθτικό μίςκωςθσ με διάρκεια 
τουλάχιςτον μζχρι τισ 31-12-2019, και με όρο παράταςθσ τθσ διάρκειάσ του με τουσ ίδιουσ όρουσ 
μίςκωςθσ ςε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εκτζλεςθ τθσ 
εν λόγω ςφμβαςθσ, το οποίο να είναι κεωρθμζνο από τθν αρμόδια αρχι με ςαφι αναφορά ςτο 
ςυγκεκριμζνο αποκθκευτικό χϊρο που κα διατεκεί για αποκλειςτικι χριςθ ςτθν ΚΣ.  

 
Β.4.4.2 Άδεια λειτουργίασ τθσ Αποκικθσ ςε ιςχφ, τοπογραφικό και αρχιτεκτονικό διάγραμμα 
διάγραμμα κάτοψθσ των κτθρίων τθσ αποκικθσ υπογεγραμμζνα από πολιτικό μθχανικό, 
υποδεικνφοντασ με ςαφινεια το χϊρο για τθν αποκικευςθ των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ, το χϊρο που 
κα πραγματοποιείται θ αναςυςκευαςία των ειδϊν ςε δευτερογενείσ ςυςκευαςίεσ, κακϊσ και 
βεβαίωςθ χριςεων γθσ εκδοκείςα από τθν αρμόδια Υπθρεςία Δόμθςθσ και τυχόν άλλα 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα, από όπου να προκφπτει θ κάλυψθ των ςχετικϊν απαιτιςεων ωσ προσ 
τθν τοποκεςία τθσ αποκικθ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.7  
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν εν λόγω παράγραφο . 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
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μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.14 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ για το ςφνολο των ποςοτιτων όλων των ειδϊν τθσ ομάδασ (Είδθ Οικιακισ 
χριςθσ).  Θ προςφορά κα υποβλθκεί: ςε τιμι μονάδοσ του Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ για το ςφνολο 
των ποςοτιτων όλων των ειδϊν. Ρροςφορά για τμιμα των ποςοτιτων των ειδϊν τθσ προμικειασ δεν κα 
γίνεται αποδεκτι και κα απορρίπτεται. 

Τα προςφερόμενα ποςοςτά ζκπτωςθσ  κα  παραμζνουν ςτακερά  κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ , για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ όλων των ειδϊν τθσ προμικειασ. Ρροςφορά που αφορά μζροσ 
μόνο των ειδϊν τθσ Ρρομικειασ δεν γίνεται αποδεκτι. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
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 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
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(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα15, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf].  Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί 
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 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017.  
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ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του Συςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ επιςυνάπτουν 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι προςφορά 
ςφμφωνα με τα Ραραρτιματα V και VI αντίςτοιχα). 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 
του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 
3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα II).  

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  I τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα 16. 

 Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία, που περιλαμβάνονται ςτθν 

ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 

θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 

και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ 

ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει τθν τεχνικι του προςφορά, 

ςυνταγμζνθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ του Ραραρτιματοσ VI ψθφιακά 

υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παράγραφο 2.3 τθσ παροφςασ  
κριτιριο ανάκεςθσ, ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ.  

Το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ V τθσ παροφςασ υποβάλλεται από τον 
οικονομικό φορζα ςτον  (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»  θλεκτρονικά, ςε μορφι 
αρχείου Portable Document Format (PDF) και φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι. 

                                                           
16

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 
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Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Μζροσ B του Ραραρτιματοσ I τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
*12+ μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ . 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
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προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ .Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 20θ / 01/ 2021 και ϊρα 12:00μ. εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν . 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Θ δυνατότθτα ενεργοποιείται μόνον εφόςον αφορά ςε επουςιϊδεισ αςάφειεσ τθσ προςφοράσ και 
επιδιϊκει τθ ςυμπλιρωςθ νομίμωσ καταρχάσ υποβλθκζντων ςτοιχείων και όχι τθν αναπλιρωςθ τθσ 
ζλλειψθσ τζτοιων ι τθν τροποποίθςθσ του περιεχομζνου τθσ προςφοράσ, ϊςτε να ςυμφωνεί με όρουσ τθσ 
Διακιρυξθσ. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ηϋ Ρράξθ 123/2017). 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου17. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

                                                           
17

 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να       ζχουν              
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. *Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν 
παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ 
είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του 
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. ε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα 
χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων 
ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ+ 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 
*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία 
απόφαςθ+ 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
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3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, αίτθμα 
προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται 
με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο 
χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  
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Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  ποςοςτό 15%18 ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50%19 ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για 
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο . 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά20, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ  παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016,  
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, και  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 

                                                           
18

 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ 
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω 
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016). 

19
 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016). 

20
  Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4




ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΡΑΞΗ No_51                                                                                                                                     

       

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΚΑΙ 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜHΗ ΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ 

 

 
 
ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ  
τοσ ΣΔΒΑ 

 

              

      
 
                               ΣΔΒΑ / FEAD 

           ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 
                           Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τοσς Απόροσς 

 

41 

ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 21. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

                                                           
21

  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επιςημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται 
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, 
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ.22 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων  

                                                           
22

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον 
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
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ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τ θν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ πρζπει να είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 
ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν 
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου τθσ προμικειασ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ 
τμθματικϊν παραδόςεων αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του 
μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά  μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 . 
 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά ςτο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν 
εκάςτοτε τμθματικι ι οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.   

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)23 . 

δ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20% (άρκρο 7 τθσ ΥΑ 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεφχοσ Βϋ). 

ε) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% για αγακά επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 - ΦΕΚ 
167/23.07.2013 τεφχοσ Αϋ). 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ .  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

                                                           
23

 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 
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β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 
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5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςτουσ χρόνουσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτο 
Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ, και κάκε φορά θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ  
από τθν υπθρεςία και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν παραγγελία.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/1624  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα ΙV τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

                                                           
24

 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  





ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΡΑΞΗ No_51                                                                                                                                     

       

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΚΑΙ 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜHΗ ΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ 

 

 
 
ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ  
τοσ ΣΔΒΑ 

 

              

      
 
                               ΣΔΒΑ / FEAD 

           ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 
                           Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τοσς Απόροσς 

 

51 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ:  

Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι κα γίνεται το πολφ εντόσ 10 θμερϊν από τθν άφιξθ των ειδϊν 
ςτον τόπο προοριςμοφ τουσ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.25 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

                                                           
25

 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.4.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.4.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.4.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).26 

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ  

 

 

ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΘΣ 

                                                           
26

  Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
          Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ 

ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.8.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ 
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο (ΜΔΛΔΣΗ ΑΡΙΘΜ. 26/2019) 

 

 

                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΡΑΙΔΕΙΑΣ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η - ΑΙΘΜ. 26/2019 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΞΗ 

«Αποκεντρωμζνεσ Ρρομικειεσ Τροφίμων & Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Ραροχι 

Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι Σφμπραξθ ΡΕ Λζςβου – No_51» 

ΥΡΟΕΓΟ 2:  «Είδθ Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ» 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

CPV: 
39831300-9 / 39830000-9 / 33761000-2 / 39831200-8 / 39832000-3 / 33711610-6 / 33711720-0 

/ 33711520-8 /33711710-7/ 33741100-7 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

254.320,00 € χωρίσ το ΦΡΑ 

297.554,40 € με ΦΡΑ 
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Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

O Διμοσ Μυτιλινθσ είναι Επικεφαλισ Εταίροσ (Δικαιοφχοσ) τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ τθσ Ρ.Ε. Λζςβου (Ν0_51). Ωσ 

Δικαιοφχοσ τθσ Ρράξθσ «Αποκεντρωμζνεσ Ρρομικειεσ Τροφίμων & Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ 

& Ραροχι Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι Σφμπραξθ ΡΕ Λζςβου – No_51» υλοποιεί το Υποζργο 2: 

«ΕΙΔΘ ΒΑΣΙΚΘΣ ΥΛΙΚΘΣ ΣΥΝΔΟΜΘΣ».  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Το Υποζργο 2 αφορά τθν Ρρομικεια,  Αποκικευςθ και Διανομι Ειδϊν Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ ςτουσ δικαιοφχουσ 

του ΤΕΒΑ τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ ΡΕ Λζςβου. Κατά ςυνζπεια, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των ανωτζρω ενεργειϊν, 

ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνεται: 

 θ προμικεια των ειδϊν του πίνακα που ακολουκεί ,  

 θ παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν οργάνωςθ, ςφνκεςθ των τελικϊν 

πακζτων παράδοςθσ των ειδϊν που αφοροφν ςτθ ςφμβαςι του και τθν εκτζλεςθ των διανομϊν των προσ 

προμικεια ειδϊν ςτουσ ωφελοφμενουσ,   

 θ προςωρινι αποκικευςθ των ειδϊν ςε κατάλλθλουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, 

 θ παροχι υπθρεςιϊν για τθ μεταφορά των ειδϊν προσ προςωρινι αποκικευςθ/διανομι, ςτο πλαίςιο του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ του Ταμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ  

τουσ Απόρουσ (Τ.Ε.Β.Α.), με ςκοπό τθ διανομι τουσ ςτουσ ωφελοφμενουσ του Ρρογράμματοσ. 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

Α' ΕΙΔΘ ΟΙΚΙΑΚΘΣ 
ΧΘΣΘΣ 

Κακαριςτικό Υγρό Γενικισ Χριςθσ (1 lt) Τεμάχιο  11.000 

Υγρό Κακαριςτικό Τηαμιϊν (1 lt) Τεμάχιο 11.000 

Χαρτί Υγείασ (10 ολϊν) 
Συςκευαςία / 

Τεμάχιο 
11.000 

Σκόνθ για Ρλφςιμο οφχων (50 - 55 Μεηοφρεσ) Τεμάχιο  11.000 

Υγρό Απορρυπαντικό Ριάτων (750 ml) Τεμάχιο  11.000 

Σαμπουάν (750 ml) Τεμάχιο 11.000 

Οδοντόκρεμα  (75 ml) Τεμάχιο 11.000 
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Αφρόλουτρο (1 lt) Τεμάχιο  11.000 

Οδοντόβουρτςα (medium) Τεμάχιο 11.000 

Υγρό Σαποφνι με vaporizater (500 ml) Τεμάχιο 11.000 

 

 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α: 15..6473.0010 του προχπολογιςμό του Διμου Μυτιλινθσ οικον. Ζτουσ 2019. Το ζργο 
ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ Απόρουσ  (Τ.Ε.Β.Α.).  
Το ςφνολο των δαπανϊν του Ζργου κα βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και 
ςυγκεκριμζνα τον ενάρικμο κωδικό Συλλογικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ ΣΑΕ: 093/8 – Κωδικόσ Ζργου: 2018ΣΕ09380025. 

  

Θ διενζργεια τθσ προμικειασ κα γίνει με  Ανοικτό Δθμόςιο Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό Άνω των Ορίων. 

Κριτιριο κατακφρωςθσ: Κριτιριο ανάκεςθσ
 
τθσ Σφμβαςθσ

 
είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ για το ςφνολο των ποςοτιτων όλων των ειδϊν , όπωσ ζχει αιτιολογθκεί ςτο 
Ραράρτθμα Βϋ τθσ παροφςθσ,  και θ προςφορά κα υποβλθκεί: ςε τιμι μονάδοσ του  Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 
για κάκε είδοσ και για το ςφνολο των ποςοτιτων όλων των ειδϊν. Ρροςφορά για τμιμα των ποςοτιτων των ειδϊν 
τθσ προμικειασ δεν κα γίνεται αποδεκτι και κα απορρίπτεται. 

Χρόνοσ Ραράδοςθσ:  

Θ παράδοςθ κα γίνει τμθματικά από τθν επόμενθ θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ αυτισ, 

ςφμφωνα με τον παρακάτω Ρίνακα Τμθματικισ Ραράδοςθσ των Ειδϊν. Σε περίπτωςθ παράταςθσ του Φυςικοφ 

Αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ, θ ςφμβαςθ δφναται να παρατακεί ιςόχρονα. 

 

α/α Ομάδα Είδοσ 
Ραράδοςθ 

Απρίλιοσ 2020 

Ραράδοςθ 

Ιοφνιοσ 2020 

Ραράδοςθ 

Σεπτζμβριοσ 

2020  

1 

(Α
) 

ΕΙ
Δ

Η
 Ο

ΙΚ
ΙΑ

Κ
Η

Σ 
Χ


Η

ΣΗ
Σ 

Κακαριςτικό Υγρό Γενικισ 
Χριςθσ (1 lt) 

χ Χ Χ 

2 Υγρό Κακαριςτικό Τηαμιϊν (1 lt) χ Χ Χ 

3 Χαρτί Υγείασ (10 ολϊν) χ Χ Χ 

4 
Σκόνθ για Ρλφςιμο οφχων (50 - 

55 Μεηοφρεσ) 
χ Χ Χ 

5 
Υγρό Απορρυπαντικό Ριάτων 

(750 ml) 
χ Χ Χ 

6 Σαμπουάν (750 ml) χ Χ Χ 

7 Οδοντόκρεμα  (75 ml) χ Χ Χ 
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8 Αφρόλουτρο (1 lt) χ Χ Χ 

9 Οδοντόβουρτςα (medium) χ Χ Χ 

10 
Υγρό Σαποφνι με vaporizater 

(500 ml) 
χ Χ Χ 

 

Τρόποσ Ραράδοςθσ: Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ  από τθν υπθρεςία και εντόσ πζντε 

(5) θμερϊν από τθν παραγγελία.  

 

Τρόποσ Ραραλαβισ: Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ, του Διμου 

Μυτιλινθσ. 

 

Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι κα γίνει το πολφ εντόσ 10 θμερϊν από τθν άφιξθ των ειδϊν ςτον τόπο 

προοριςμοφ των. 

 

Ι. ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΟΤΗΤΩΝ   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΟΜΑΔ
Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΗΣΗ

Σ 

ΡΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ 
ΦΡΑ 

ΦΡΑ 17% 
ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο ΚΟΣΤΟΣ 

Α
' -

 Ε
ΙΔ

Η
 Ο

ΙΚ
ΙΑ

Κ
Η

Σ 
Χ


Η

ΣΗ
Σ 

Κακαριςτικό Υγρό Γενικισ 
Χριςθσ (1 lt) 

Τεμάχιο 11.000 1,90 € 
20.900,00 

€ 
3.553,00 € 

24.453,00 
€ 

Υγρό Κακαριςτικό Τηαμιϊν 
(1 lt) 

Τεμάχιο 11.000 1,33 € 
14.630,00 

€ 
2.487,10 € 

17.117,10 
€ 

Χαρτί Υγείασ (10 ολϊν) 
Συςκευας

ία / 
Τεμάχιο 

11.000 2,61 € 
28.710,00 

€ 
4.880,70 € 

33.590,70 
€ 

Σκόνθ για Ρλφςιμο οφχων 
(50 - 55 Μεηοφρεσ) 

Τεμάχιο 11.000 5,80 € 
63.800,00 

€ 
10.846,00 

€ 
74.646,00 

€ 

Υγρό Απορρυπαντικό 
Ριάτων (750 ml) 

Τεμάχιο 11.000 1,63 € 
17.930,00 

€ 
3.048,10 € 

20.978,10 
€ 

Σαμπουάν (750 ml) Τεμάχιο 11.000 2,00 € 
22.000,00 

€ 
3.740,00 € 

25.740,00 
€ 

Οδοντόκρεμα  (75 ml) Τεμάχιο 11.000 2,05 € 
22.550,00 

€ 
3.833,50 € 

26.383,50 
€ 

Αφρόλουτρο (1 lt) Τεμάχιο 11.000 1,90 € 20.900,00 3.553,00 € 24.453,00 
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€ € 

Οδοντόβουρτςα (medium) Τεμάχιο 11.000 2,40 € 
26.400,00 

€ 
4.488,00 € 

30.888,00 
€ 

Υγρό Σαποφνι με 
vaporizater (500 ml) 

Τεμάχιο 11.000 1,50 € 
16.500,00 

€ 
2.805,00 € 

19.305,00 
€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΑΝΕΥ 
ΦΡΑ 

254.320,00 € 
    

43.234,40 € 297.554,40 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ (17%) 43.234,40 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΜΕ 
ΦΡΑ 

297.554,40 € 

Μυτιλινθ Δεκζμβριοσ 2019  

Συντάχκθκε 

 

 

Μικζσ Κατςιγίνθσ 

 

 

Θεωρικθκε 

 

Ευςτρατία Βουγιοφκα 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Βϋ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

 

Τα προαναφερόμενα υπό προμικεια είδθ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Αϋ κα πρζπει να πλθροφν τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ . 

Απαιτείται, θ ςυνυποβολι πλιρουσ θλεκτρονικοφ εγγράφου Τεχνικισ Ρροςφοράσ ψθφιακά υπογραμμζνου. 

Ο προμθκευτισ λαμβάνει γνϊςθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Τ.Ρ.) και δεςμεφεται ότι κα ςυμμορφϊνεται με όλουσ 
τουσ όρουσ τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ του υπό προμικεια είδουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτο 
ςυνθμμζνο αρχείο Θεωρθμζνθ Τ.Ρ.  και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διακιρυξθσ . Οι όροι των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν είναι απαράβατοι .  

 

Γενικζσ Ραρατθριςεισ – Ρροδιαγραφζσ: 

Πλα τα είδθ: 

 Θα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ ςυςκευαςίεσ του εμπορίου. 

 Θα πρζπει να είναι κατάλλθλα και αςφαλι.  

 Θα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τουσ κανόνεσ ΔΙΕΡΡΥ και τθ ςχετικι ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία.  

 Θα πρζπει θ παραγωγι τουσ και θ διάκεςι τουσ ςτθν αγορά να ςυμμορφϊνονται με τα προβλεπόμενα ςτθν 
ευρωπαϊκι και τθν ελλθνικι νομοκεςία περί υγιεινισ και αςφάλειασ προϊόντων.  

 

 ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ 
Στθν εξωτερικι επιφάνεια τόςο των χαρτοκιβωτίων ςτα οποία κα μεταφζρονται τα είδθ, όςο και ςτισ ςυςκευαςίεσ 
των ειδϊν κα πρζπει να υπάρχει επιςιμανςθ με τα παρακάτω τουλάχιςτον ςτοιχεία: 

 Ο πλιρθσ Τίτλοσ τθσ Ρράξθσ 

 Ο πλιρθσ τίτλοσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ και του Ταμείου (ΤΕΒΑ) το οποίο χρθματοδοτεί τθ 

Ρράξθ 

 Το είδοσ του τροφίμου: (π.χ.) «Αφρόλουτρο (1 lt)» 

 Θ φράςθ ‘‘Ανάλωςθ μζχρι (Θμζρα/ Μινασ/Ζτοσ)’’ 

 Ζνδειξθ ςχετικι με τθν αναγνϊριςθ τθσ παρτίδασ παραγωγισ ι ςυςκευαςίασ. 

 Θ επωνυμία του καταςκευαςτι.  

 Ο αρικμόσ των ςυςκευαςιϊν που περιζχονται (ςτο χαρτοκιβϊτιο).  

 Θ φράςθ «ΔΩΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΡΙΤΕΡΕΤΑΙ Η ΡΩΛΗΣΗ». 

 Ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ειδϊν: 

Είδοσ Τεχνικι Ρροδιαγραφι 

Κακαριςτικό Υγρό Γενικισ 
Χριςθσ 

Συςκευαςία: 

Τεμάχιο 1 Λίτρο 

Χαρακτθριςτικά: 

Το κακαριςτικό υγρό γενικισ χριςθσ κα είναι ςφμφωνο με τα προβλεπόμενα ςτθν 
ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία. Θα πρζπει: 

να είναι κακαριςτικό κατάλλθλο για γενικι χριςθ και για όλεσ τισ επιφάνειεσ, 

να είναι υγρό με ευχάριςτθ και διακριτικι οςμι, 

να μθν είναι διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου (χλωρίνθ), 

θ δοςολογία, για γενικό κακαριςμό (ςυνικθ χριςθ), να μθν υπερβαίνει τα 5ml/lt 
νεροφ, 

να μθ χρειάηεται ξζβγαλμα. 

Θ περιεκτικότθτα ςε ανιονικά ταςιενεργά και ςε μθ ιονικά ταςιενεργά κα είναι 
μικρότερθ από 5% αντίςτοιχα. 

Θ παραγωγι του και θ διάκεςι του ςτθν αγορά να ςυμμορφϊνονται με τα 
προβλεπόμενα ςτθν ευρωπαϊκι και τθν ελλθνικι νομοκεςία περί υγιεινισ και 
αςφάλειασ προϊόντων. 

Το κακαριςτικό υγρό γενικισ χριςθσ πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνο ςε πλαςτικζσ 
φιάλεσ με καπάκι με κακαρό περιεχόμενο ζνα (1) λίτρο προϊόντοσ περίπου. 

Κάκε ςυςκευαςία να είναι καινοφρια και ςφραγιςμζνθ, χωρίσ ίχνθ παραβίαςθσ και 
να μθν παρουςιάηει διαρροζσ, τρφπεσ, ςπαςίματα ι ρωγμζσ. 

Υγρό Κακαριςτικό Τηαμιϊν 

Συςκευαςία: 

Τεμάχιο 1 Λίτρο 

Χαρακτθριςτικά: 

Το κακαριςτικό τηαμιϊν κα είναι ςφμφωνο με τα προβλεπόμενα ςτθν ευρωπαϊκι 
και εκνικι νομοκεςία. Θα πρζπει να : 

 Κακαρίηει δίνοντασ λάμψθ. 

 Απομακρφνει γριγορα και αποτελεςματικά λίπθ και αποτυπϊματα χωρίσ 
να αφινει υπολείμματα. 

 Είναι εφκολο ςτθ χριςθ (Ψεκαςμόσ και ςκοφπιςμα με μαλακό πανί). 

 Στεγνϊνει γριγορα  χωρίσ να αφινει ςτίγματα. 

 Μθν χρειάηεται αραίωμα. 

 Με ουδζτερο pH 

 Δρα γριγορα 
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 Με ευχάριςτο άρωμα φρεςκάδασ. 

Το κακαριςτικό υγρό τηαμιϊν πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνο ςε πλαςτικζσ φιάλεσ 
με ψεκαςτιρα και κακαρό περιεχόμενο ζνα (1) λίτρο προϊόντοσ περίπου. 

Κάκε ςυςκευαςία να είναι καινοφρια και ςφραγιςμζνθ, χωρίσ ίχνθ παραβίαςθσ και 
να μθν παρουςιάηει διαρροζσ, τρφπεσ, ςπαςίματα ι ρωγμζσ. 

Χαρτί Υγείασ 

Συςκευαςία: 

Τεμάχιο 10 ολϊν 

Χαρακτθριςτικά: 

Το προσ προμικεια είδοσ πρζπει:  

Να είναι λεπτό, αντοχισ για τθ χριςθ που προορίηεται και να αποςυντίκεται 
εφκολα ςτο νερό. 

Να διατίκεται ςε ρολά 250 διπλϊν φφλλων με ανοχι +/- 10% ςε ςυςκευαςία των 
10 ρολϊν με νάχλον περίβλθμα.  

Τα φφλλα να ζχουν πλάτοσ 10,4Χ11,2cm, βάροσ χαρτιοφ ανά m2 2X18γρ με 
απόκλιςθ +/- 10%, ολικό μικοσ ρολοφ τουλάχιςτον 2Χ28μ.  

Τα φφλλα να χωρίηονται μεταξφ τουσ είτε με διάτρθςθ είτε με πίεςθ πάντωσ κατά 
τρόπο ϊςτε να είναι εφκολοσ ο διαχωριςμόσ φφλλου από φφλλο. Να είναι 
περιτυλιγμζνο ςε κφλινδρο από χαρτόνι κατάλλθλο για τθ ςτιριξθ του ρολοφ. 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Σφνκεςθ: πρωτογενισ χαρτοπολτόσ από min λευκαςμζνο 
χθμικό πολτό 80% και max μθχανικό πολτό 20% Κακαρό βάροσ ρολοφ 100γρ 
Απορροφθτικότθτα (απαιτοφμενοσ χρόνοσ): Μζγιςτοσ χρόνοσ 15sec. Αντοχι ςτθ 
διάτρθςθ κατά MULLEN (ςε τζςςερα επάλλθλα φφλλα και ςφμφωνα με τθ μζκοδο 
TAPPI – T – T403): Ανάλογα του βάρουσ ςε ςθμείο αναφοράσ τα 4RSI τουλάχιςτον 
για βάροσ χαρτιοφ τουλάχιςτον 18γρ το m2. 

Σκόνθ για Ρλφςιμο οφχων 

Ρλυντθρίου 

Συςκευαςία: 

45-50 Μεηοφρεσ, 2,25 – 3,00 kg 

Χαρακτθριςτικά: 

Θ ςκόνθ πλυςίματοσ κα είναι κατάλλθλθ για πλφςιμο ροφχων ςτο πλυντιριο. 

Θ ςκόνθ πλυςίματοσ: 

κα παραςκευάηεται, κα τυποποιείται από εγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ και κα 
διατίκεται ςτο εμπόριο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ευρωπαϊκι και εκνικι 
νομοκεςία, 

κα διαλφεται εφκολα και πλιρωσ ςτο νερό και ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (30oC), 

κα κακαρίηει αποτελεςματικά τα ροφχα και ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (30oC), 

δεν κα αφινει υπολείμματα του προϊόντοσ ςτα ροφχα μετά από το ξζβγαλμα. 

Θ περιεκτικότθτα ςε ανιονικά ταςιενεργά και ςε μθ ιονικά ταςιενεργά κα είναι 
μικρότερθ από 5% αντίςτοιχα.  

Θ ςκόνθ κα είναι ςυςκευαςμζνθ ςε ςφραγιςμζνθ χάρτινθ ι πλαςτικι ςυςκευαςία 





ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΡΑΞΗ No_51                                                                                                                                     

       

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΚΑΙ 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜHΗ ΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ 

 

 
 
ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ  
τοσ ΣΔΒΑ 

 

              

      
 
                               ΣΔΒΑ / FEAD 

           ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 
                           Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τοσς Απόροσς 

 

61 

θ οποία δεν κα ζχει ςχιςίματα, τρφπεσ και διαρροι του υλικοφ. 

Υγρό  Απορρυπαντικό Ριάτων 

Συςκευαςία: 

Τεμάχιο – 750 ml 

Χαρακτθριςτικά: 

Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων πρζπει να παράγεται και να ςυςκευάηεται ςε 
εγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ και να διατίκεται ςτθν αγορά ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθν ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία. 

Το υγρό απορρυπαντικό πρζπει να είναι ςυμπυκνωμζνο και να διαλφει εφκολα τα 
λίπθ. 

Το υγρό απορρυπαντικό πρζπει να ζχει ευχάριςτθ οςμι. 

Θ περιεκτικότθτα ςε ανιονικά ταςιενεργά και ςε μθ ιονικά ταςιενεργά κα είναι 
μικρότερθ από 5% αντίςτοιχα.  

Το υγρό απορρυπαντικό κα περιζχεται ςε κλειςτι και καινοφρια πλαςτικι φιάλθ 
με καπάκι, που κα κλείνει ερμθτικά και δε κα ζχει ςχιςίματα ι τρφπεσ και δε κα 
εμφανίηει διαρροζσ. 

Σαμπουάν 

Συςκευαςία: 

Τεμάχιο 750 ml 

Χαρακτθριςτικά: 

Το ςαμπουάν κα πρζπει: 

να είναι κατάλλθλο για χριςθ από ενιλικεσ, 

να προορίηεται για χριςθ ςε κανονικά μαλλιά, 

να ζχει ευχάριςτθ οςμι και να ρζει ελεφκερα, 

να ςυμμορφϊνεται με τουσ κανόνεσ ΔΙΕΡΡΥ, τθν ελλθνικι και τθν ευρωπαϊκι 
νομοκεςία. 

Θ παραγωγι τουσ και θ διάκεςι τουσ ςτθν αγορά να ςυμμορφϊνονται με τα 
προβλεπόμενα ςτθν ευρωπαϊκι και τθν ελλθνικι νομοκεςία περί υγιεινισ και 
αςφάλειασ προϊόντων.  

Θ ςυςκευαςία να είναι πλαςτικι, καινοφρια και ςφραγιςμζνθ, χωρίσ ίχνθ 
παραβίαςθσ. Δε κα πρζπει να είναι ςπαςμζνθ, να ζχει τρφπεσ ι να παρουςιάηει 
διαρροζσ. 

Οδοντόκρεμα 

Συςκευαςία: 

Τεμάχιο 75 ml 

Χαρακτθριςτικά: 

 Ρροςτατεφει τα δόντια από τα οξζα τθσ οδοντικισ πλάκασ. 

 Βοθκά ςτθν αποτροπι του ςχθματιςμοφ τερθδόνασ. 

 Ενιςχφει το ςμάλτο των δοντιϊν εςωτερικά, αυξάνοντασ τθν αντοχι τουσ 
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ενάντια ςτα οξζα τθσ οδοντικισ πλάκασ. 

 Με ενεργά ςυςτατικά φκορίου και αςβεςτίου για πιο δυνατό και φωτεινό 

χαμόγελο. 

 Δροςίηει τθν αναπνοι. 

Αφρόλουτρο 

Συςκευαςία: 

Τεμάχιο 1 Λίτρο 

Χαρακτθριςτικά: 

---Δεν περιζχει αλκάλια και ενδείκνυται για τθν κακθμερινι υγιεινι και τθν απαλι  

φροντίδα τθσ επιδερμίδασ.  

---Είναι ςε μορφι τηελ και περιζχει γλυκερίνθ και προβιταμίνθ Β5 που είναι 

γνωςτοί ενυδατικοί παράγοντεσ. 

·---Δερματολογικά ελεγμζνθ και αποδεδειγμζνθ ανεκτικότθτα. 

---Υποαλλεργικό 

·--Χωρίσ ςυντθρθτικά, parabens, χρωςτικζσ και αλκάλια. 

 Σφνκεςθ με ιςορροπθμζνο pH. 

Θ ςυςκευαςία να είναι πλαςτικι, καινοφρια και ςφραγιςμζνθ, χωρίσ ίχνθ 

παραβίαςθσ. Δε κα πρζπει να είναι ςπαςμζνθ, να ζχει τρφπεσ ι να παρουςιάηει 

διαρροζσ. 

Οδοντόβουρτςα 

Συςκευαςία: 

Τεμάχιο 1 

Χαρακτθριςτικά: 

---Σχεδιαςμζνθ για αποτελεςματικό κακαριςμό των δοντιϊν.  

---Με τρίχεσ πολλαπλϊν γωνιϊν για βακφ κακαριςμό ανάμεςα ςτα δόντια. 

---Με τρίχεσ ςε πολλαπλά φψθ με κορυφι κακαριςμοφ που βοθκοφν ςτον 

κακαριςμό των δυςπρόςιτων ςθμείων.  

---medium  

Υγρό Σαποφνι με vaporizater 

Συςκευαςία: 

Τεμάχιο 500 ml 

Χαρακτθριςτικά: 

Κρεμοςάπουνο με ιπιεσ αντιςθπτικζσ ιδιότθτεσ, δερματολικά ελεγμζνο. Θ 

μοναδικι του ςφνκεςθ, περιζχει αντιςθπτικζσ, ενεργά ενυδατικζσ και μαλακτικζσ 

ιδιότθτεσ. Βελτιϊνει τθν υγιεινι τθσ επιδερμίδασ και τθν αφινει τρυφερι και 

απαλι με άρωμα φρεςκάδασ. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

Στθν παροφςα ανάκεςθ ςφμβαςθσ κακορίηεται κριτιριο ανάκεςθσ
 
 θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ για το ςφνολο των ποςοτιτων, ολόκλθρθσ τθσ ομάδοσ,  για τουσ παρακάτω 
λόγουσ: 

 Θ Κ.Σ. Λζςβου ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν Μυτιλινθ και πραγματοποιεί διανομζσ ςε 13 απομακρυςμζνα ςθμεία τθσ 
Λζςβου . Τα προσ  διανομι είδθ περιλαμβάνουν όλθ τθν γκάμα των ειδϊν Ραντοπωλείου και ΒΥΣ (είδθ οικιακισ 
χριςθσ)  και αποςτζλλονται προσ διανομι και παράδοςθ , με μθνιαίο πακζτο που περιλαμβάνει όλα τα είδθ .  

Απαιτείται λοιπόν κατά τθν διαμόρφωςθ του πακζτου ο προμθκευτισ να είναι ζνασ , ο οποίοσ ζχει όλα τα προσ 
διάκεςθ  προϊόντα ςε μία αποκικθ ( τθν δικι του ) , φτιάχνει με αυτά το τελικό πακζτο ( ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ 
του Υπεφκυνου ζργου ΤΕΒΑ) , μεταφζρει και παραδίδει ςτουσ 13 προοριςμοφσ τα πακζτα προϊόντων .  

Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ πολλαπλϊν αναδόχων ςε διαφορετικά προϊόντα , ο ςυντονιςμόσ και θ ςυνεργαςία μεταξφ 
διαφορετικϊν προμθκευτϊν –αναδόχων κα ιταν δυςχερισ ςτθν διαμόρφωςθ του τελικοφ πακζτου λόγω α) 
διαφορετικϊν αποκθκευτικϊν χϊρων β) λόγω διαφορικοφ προςωπικοφ γ) λόγω μεταφορικϊν μζςων δ) δυςχζρειασ 
ςτθν ζγκαιρθ ςυντονιςμζνθ και αποτελεςματικι διαμόρφωςθ και παράδοςθ του τελικοφ πακζτου . 

Ρλζον ο ειδικόσ αυτόσ όροσ περί ‘’προςφοράσ ςτο ςφνολο των ειδϊν τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ ‘’  ζχει ςκοπό 
και ςτόχο ο τελικόσ δικαιοφχοσ να λαμβάνει το πακζτο του ζγκαιρα , πλιρεσ και ςφμφωνα με αυτά που θλεκτρονικά 
υπογράφει ότι παραλαμβάνει ( ςτο tablet) και τα οποία ζχουν ‘’φορτωκεί ‘’ από πριν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
διανομισ και δεν είναι δυνατόν να μεταβλθκοφν από τον μθ ςυντονιςμό πολλϊν διαφορετικϊν προμθκευτϊν. 
Συγκεκριμζνα λοιπόν :  

Για όλα τα είδθ τθσ Ομάδασ- Είδθ Οικιακισ χριςθσ : θ χαμθλότερθ τιμι ςτο τελικό ςφνολο. 

Επίςθσ:  

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τα προσ προμικεια είδθ ςτουσ  τόπουσ διανομισ τουσ, όπωσ κα του 
υποδειχκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και τον Υπεφκυνο του Ζργου και ςτισ ςυνολικζσ ποςότθτεσ ςφμφωνα με το 
ΡΑΑΤΘΜΑ A. Θ μεταφορά των ειδϊν από το χϊρο τθσ Αποκικευςθσ που προςδιορίηεται ςτο Ραράρτθμα Γ ςτουσ 
χϊρουσ τθσ διανομισ κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μζςα του προμθκευτι.  

Ειδικότερα: 

Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον δφο (2) φορτθγά για τθ μεταφορά των Ειδϊν ΒΥΣ τα οποία κα 
παραμζνουν ςτουσ χϊρουσ διανομισ για χρονικό διάςτθμα 8 ωρϊν ι μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ των 
ειδϊν ςτουσ ωφελοφμενουσ ςε περίπτωςθ που ολοκλθρωκεί νωρίτερα, και εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι.  

Ο Ρρομθκευτισ απαιτείται να διακζτει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςισ του, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
ενδεχόμενων παρατάςεων αυτισ, αποκθκευτικό χϊρο, με άδειεσ λειτουργίασ για τθν αποκικευςθ των Ειδϊν ΒΥΣ 
(απορρυπαντικϊν, κακαριςτικϊν, κτλ), που κα βρίςκεται ςτο Διμο Μυτιλινθσ, και εντόσ του οποίου και ςε διακριτό 
χϊρο από το χϊρο αποκικευςθσ των Ειδϊν ΒΥΣ, κα δφνανται να πραγματοποιοφνται οι διαδικαςίεσ οργάνωςθσ και 
τοποκζτθςθσ των ειδϊν ςε πακζτα διανομισ προσ τουσ ωφελοφμενουσ. Κρίνεται ςκόπιμθ θ αποκλειςτικι διάκεςθ 
του ςυγκεκριμζνου αποκθκευτικοφ χϊρου για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ Ρρομικειασ και μόνο. Ο οικονομικόσ 
φορζασ απαιτείται να διακζτει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, για όλθ τθσ διάρκεια τθσ ςφμβαςισ του, το δικαίωμα τθσ 
πρόςβαςθσ ςτον αποκθκευτικό χϊρο που κα διακζςει ςτθν ΚΣ, προκειμζνου θ Ανακζτουςα ι όποια άλλθ αρμόδια 
Αρχι να μπορεί να διενεργεί ποιοτικοφσ και ποςοτικοφσ ελζγχουσ των ειδϊν που αποκθκεφονται για λογαριαςμό τθσ 
ΚΣ, και για το ςκοπό αυτό κρίνεται ςκόπιμθ θ αποκλειςτικι διάκεςθ του ςυγκεκριμζνου αποκθκευτικοφ χϊρου ςτθν 
ΚΣ, όπωσ επίςθσ και να επικεωρεί τθ διαδικαςία αναςυςκευαςίασ των ειδϊν ςε δευτερογενείσ ςυςκευαςίεσ, δθλαδι 
ςε πακζτα διανομισ προσ τουσ ωφελοφμενουσ. 

2.Το ςφνολο των ποςοτιτων μπορεί κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ να αυξθκεί μζχρι ποςοςτοφ 15% εντόσ του 
προχπολογιςμοφ ι να μειωκεί κατά ποςοςτό μζχρι 50% των ποςοτιτων όπωσ προςδιορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α. 
Για οποιαδιποτε μείωςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ απαιτείται θ ςυναίνεςθ του αναδόχου.  
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3. Οι Ραραδόςεισ των Ειδϊν κα γίνουν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Ρίνακα: «Χρόνοσ Ραράδοςθσ». 

4. Θ παράδοςθ των Ειδϊν κα γίνεται κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ από τθν υπθρεςία και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από 
τθν παραγγελία.   

5. Οι επιτροπζσ παραλαβισ κα ςυςτακοφν και οριςτοφν από το Δθμοτικό Συμβοφλιο Μυτιλινθσ.  

6. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποχρεοφνται να αναφζρουν ςτισ προςφορζσ τουσ τθν χϊρα προζλευςθσ και 
καταςκευισ των ειδϊν  που προςφζρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόηονται προκειμζνου για προϊόντα κοινοτικισ 
προζλευςθσ. 

 

Ραραλαβι των προςφερόμενων αγακϊν 

1. Σε περίπτωςθ που τα υπό παραλαβι είδθ, δεν πλθροφν τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ και υπάρχουν διαφορζσ και 

αποκλίςεισ από αυτοφσ, τότε αυτά δεν κα παραλθφκοφν και ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τα αντικαταςτιςει ι να τα 

αποκαταςτιςει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Στθν περίπτωςθ δε κατά τθν οποία δεν είναι δυνατι - εφ' όςον απαιτθκεί - θ αντικατάςταςι των με άλλα που να 

πλθροφν επακριβϊσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ προςφοράσ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθ περίπτωςθ δ' τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 106 του Ν.4412/2016. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα πριν τθν παραλαβι να 

προβεί ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο των προσ παράδοςθ προϊόντων.  

Αναλυτικά : 

 Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ προδιαγραφζσ που κζτει θ νομοκεςία.. 

 Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να προςκομίηουν τισ Εκκζςεισ των επικεωρθτϊν των Αρχϊν Ελζγχου αν τουσ 

ηθτθκεί. 

 Θ αρμόδια επιτροπι παραλαβισ επιβάλλεται να ελζγχει τα αναγραφόμενα ςτο Δελτίο Αποςτολισ και τισ 

ενδείξεισ που υπάρχουν επί των ςυςκευαςιϊν των προϊόντων. 

Θ Επιτροπι παραλαβισ ζχει ωσ αντικείμενο: 

1. Ζλεγχο τθσ κακαριότθτασ και γενικϊσ τθσ καταλλθλότθτασ των μεταφορικϊν μζςων που χρθςιμοποιεί ο 

προμθκευτισ. 

2. Ζλεγχο τθσ κακαριότθτασ και γενικϊσ τθσ καταλλθλότθτασ των αποκθκευτικϊν χϊρων που χρθςιμοποιεί ο 

προμθκευτισ. 

3. Ζλεγχο ποιότθτασ για τον εάν τθροφνται οι προδιαγραφζσ που ζχουν οριςκεί για το κάκε είδοσ χωριςτά. 

 Αν διαπιςτϊςει οποιαδιποτε παράβαςθ ςε ςχζςθ με τα παραπάνω (1-3) θ επιτροπι ζχει το δικαίωμα 

απόρριψθσ των ειδϊν, οπότε ο προμθκευτισ οφείλει να αντικαταςτιςει τα είδθ αμζςωσ. Σε άλλθ 

περίπτωςθ ο Διμοσ Μυτιλινθσ ζχει το δικαίωμα να τα αγοράςει από το ελεφκερο εμπόριο ςε βάροσ του 

προμθκευτι. 

Με κάκε παράδοςθ κα εκδίδονται «δελτία αποςτολισ», κακϊσ και τα αντίςτοιχα τιμολόγια, με τισ τιμζσ ςφμφωνα με τθν 

υποβλθκείςα οικονομικι προςφορά του αναδόχου (τιμζσ μονάδοσ ι ποςοςτό ζκπτωςθσ).  

«ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ - ΡΟΟΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ» 
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Οι ςυνολικζσ ποςότθτεσ των ειδϊν – του κάτωκι πίνακα - κα παραδοκοφν ςτα ςθμεία διανομισ ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ & του Υπεφκυνου τθσ Ρράξθσ. 

Μζχρι τθ Ραράδοςθ τουσ κα αποκθκεφονται ςε Αποκθκευτικοφσ Χϊρουσ του Ρρομθκευτι. 

Οι Αποκθκευτικό Χϊροι του Ρρομθκευτι κα διακζτουν άδειεσ λειτουργίασ για τθν αποκικευςθ Ειδϊν ΒΥΣ 
(απορρυπαντικϊν, κακαριςτικϊν, κτλ), και κα βρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Μυτιλινθσ. 
Κρίνεται ςκόπιμθ θ αποκλειςτικι διάκεςθ του ςυγκεκριμζνου αποκθκευτικοφ χϊρου για τθν υλοποίθςθ τθσ 
παροφςασ Ρρομικειασ και μόνο. 

 

ΕΡΙΣΗΣ: Η μθ ικανοποίθςθ των παρακάτω ςυγκεκριμζνων όρων επιφζρει ποινι αποκλειςμοφ από τθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία. 

Γενικά όςον αφορά: 

 

α) Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

Ειδικότερα: 

Οι ςυμμετζχοντεσ, εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ, πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 

οικείο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο, με αναφορά ςτο ειδικό επάγγελμα τθσ 

παροφςασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

 

β) Οικονομικι και χρθματοδοτικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ απαιτείται να ζχουν ετιςιο κφκλο 
εργαςιϊν για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ (2017-2018-2019) ι, τισ οικονομικζσ χριςεισ 
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κατά τισ οποίεσ ο οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται, ςε περίπτωςθ που δραςτθριοποιείται για χρονικό 
διάςτθμα μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, μεγαλφτερο ι ίςο από το 200% του προχπολογιςμοφ του 
υπό ανάκεςθ Ζργου. 

 

γ) Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να καλφπτουν τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ, που ςυνιςτοφν προαπαιτοφμενο ςτοιχείο 
ςυμμετοχισ και δεν βακμολογοφνται ι ποςοτικοποιοφνται ςε οιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ: 

-Απαιτείται ο οικονομικόσ φορζασ να ζχει πραγματοποιιςει ορκϊσ και πλιρωσ κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 
τριϊν ετϊν προμικειεσ ειδϊν ιδίων ι/και ςυναφϊν ειδϊν τθσ παροφςασ, ςυνολικισ ποςότθτασ τουλάχιςτον ίςθσ ι 
μεγαλφτερθσ τθσ ηθτοφμενθσ από τθν παροφςα διακιρυξθ ποςότθτασ όλων των ειδϊν, που κα περιλαμβάνουν όλα 
τα είδθ  (ίδια ι ςυναφι αυτϊν) τθσ παροφςασ. 

-Απαιτείται ο οικονομικόσ φορζασ να διακζτει τεχνικό προςωπικό και τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθ υλοποίθςθ των 
υπθρεςιϊν οργάνωςθσ ςε πακζτα και υποςτιριξθσ ςτθ διανομι τουσ ςτουσ ωφελοφμενουσ, και ειδικότερα : 

- Υπεφκυνο Ζργου, ςτζλεχοσ του οικονομικοφ φορζα, με 10-ετι επαγγελματικι εμπειρία ςτθ διοίκθςθ και 
υλοποίθςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) ολοκλθρωμζνων ςυμβάςεων προμθκειϊν δθμοςίου τα τελευταία τρία (3) 
χρόνια, προχπολογιςμοφ άνω των ορίων του άρκρου 5 του Ν. 4412/2016, εκ των οποίων τουλάχιςτον μία να 
ζχει προχπολογιςμό τουλάχιςτον ίςο με το 30% του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  

- Υπεφκυνο Διανομισ, ςτζλεχοσ του οικονομικοφ φορζα,  με 3 ζτθ επαγγελματικι εμπειρία και ςυμμετοχι 
ωσ υπεφκυνοσ διανομισ ςε τουλάχιςτον μία ολοκλθρωμζνθ ςφμβαςθ προμθκειϊν δθμοςίου 
προχπολογιςμοφ τουλάχιςτον ςτο 30% του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, τα τελευταία τρία (3) 
χρόνια.  

- Υπεφκυνο ελζγχου ποιότθτασ, ςτζλεχοσ του οικονομικοφ φορζα, με πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με 
10-ετι επαγγελματικι εμπειρία εκ των οποίων τουλάχιςτον πζντε ζτθ ωσ υπεφκυνοσ ελζγχου ποιότθτασ, 
εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ μίασ τουλάχιςτον ολοκλθρωμζνθσ ςφμβαςθσ προμθκειϊν δθμοςίου  τα τελευταία 
3 ζτθ.  

- Το κατάλλθλο ςτελεχιακό – εργατοχπαλλθλικό δυναμικό για τθν ςυγκεκριμζνθ προμικεια και ειδικότερα, 
το ςφνολο των υπαλλιλων που κα αναλάβουν τισ εργαςίεσ που αφοροφν τθν επί τόπου διανομι των ειδϊν 
ςτουσ ωφελοφμενουσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον τζςςερα (4) άτομα ανά διανομι.  

-Απαιτείται ο οικονομικόσ φορζασ να διακζςει τουλάχιςτον δφο (2) φορτθγά για τθ μεταφορά των ειδϊν ΒΥΣ τα 
οποία κα παραμζνουν ςτουσ χϊρουσ διανομισ για χρονικό διάςτθμα 8 ωρϊν ι μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
παράδοςθσ των ειδϊν ςτουσ ωφελοφμενουσ ςε περίπτωςθ που ολοκλθρωκεί νωρίτερα, και εφόςον απαιτθκεί από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

-Απαιτείται ο οικονομικόσ φορζασ να διακζςει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςισ του, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
ενδεχόμενων παρατάςεων αυτισ, αποκθκευτικό χϊρο, με άδειεσ λειτουργίασ για τθν αποκικευςθ απορρυπαντικϊν 
και κακαριςτικϊν, που κα βρίςκεται ςτο Διμο Μυτιλινθσ,  και εντόσ του οποίου και ςε διακριτό χϊρο από το χϊρο 
αποκικευςθσ των ειδϊν, κα δφνανται να πραγματοποιοφνται οι διαδικαςίεσ οργάνωςθσ και τοποκζτθςθσ των ειδϊν 
ςε πακζτα διανομισ προσ τουσ ωφελοφμενουσ   

-Ο οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να αναλάβει τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ και δεςμεφςεισ : 

v. Ο οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να αναλάβει τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθ μεταφορά και προςωρινι 
αποκικευςθ των ειδϊν που δεν διανεμικθκαν κατά τθν επί τόπου διανομι και τθν εκ νζου μεταφορά τουσ 
ςτουσ χϊρουσ τθσ διανομισ τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ για τθν διανομι τουσ ςτουσ ωφελοφμενουσ, παρζχοντασ 
τισ υπθρεςίεσ αναςυςκευαςίασ των ειδϊν ςε δευτερογενείσ ςυςκευαςίεσ πακζτων διανομισ και τθν εν ςυνεχεία 
διανομι τουσ ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτθν παροφςα.  
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vi. Ο οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να αναλάβει πλιρωσ και αποκλειςτικά τθν ευκφνθ για τθν αςφαλι μεταφορά, 
από και προσ τουσ χϊρουσ διανομισ, και αποκικευςθσ των ειδϊν, για το χρονικό διάςτθμα που υποδεικνφει θ 
Ανακζτουςα Αρχι. Σε περίπτωςθ απϊλειασ ι καταςτροφισ των εν λόγω ειδϊν για οποιονδιποτε λόγο, ο 
οικονομικόσ φορζασ οφείλει να τα αντικαταςτιςει χωρίσ κακυςτζρθςθ.  

vii. Ο οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να υποςτθρίξει το ζργο τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ, που αφορά τθν ανάλθψθ 
εκ μζρουσ του των υπθρεςιϊν που αφοροφν ςτθ επί τόπου διανομι των ειδϊν ςτουσ ωφελοφμενουσ, για το 
χρονικό διάςτθμα που κα απαιτθκεί κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ των ειδϊν, αναλαμβάνοντασ τθ 
διαδικαςία οργάνωςθσ και ςφνκεςθσ των τελικϊν πακζτων παράδοςθσ των ειδϊν που αφοροφν ςτθ ςφμβαςι 
του, και τθ διανομι τουσ ςτουσ ωφελοφμενουσ, διακζτοντασ τθν απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι (κιβϊτια 
προςωρινισ αποκικευςθσ, laptop και εκτυπωτι, τροχιλατα καρότςια μεταφοράσ, τζντεσ προφφλαξθσ των 
χϊρων διανομισ κ.α.), και ακολουκϊντασ τισ υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

viii. Ο οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να διακζτει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, για όλθ τθσ διάρκεια τθσ ςφμβαςισ του, 
το δικαίωμα τθσ πρόςβαςθσ ςτον αποκθκευτικό χϊρο που κα διακζςει ςτθν ΚΣ, προκειμζνου θ Ανακζτουςα ι 
όποια άλλθ αρμόδια Αρχι να μπορεί να διενεργεί ποιοτικοφσ και ποςοτικοφσ ελζγχουσ των ειδϊν που 
αποκθκεφονται για λογαριαςμό τθσ ΚΣ, και για το ςκοπό αυτό κρίνεται ςκόπιμθ θ αποκλειςτικι διάκεςθ του 
ςυγκεκριμζνου αποκθκευτικοφ χϊρου ςτθν ΚΣ, όπωσ επίςθσ και να επικεωρεί τθ διαδικαςία αναςυςκευαςίασ 
των ειδϊν ςε δευτερογενείσ ςυςκευαςίεσ, δθλαδι ςε πακζτα διανομισ προσ τουσ ωφελοφμενουσ. 

 

δ) Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:   

Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ οι οικονομικοί φορείσ να 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικά εκδιδόμενα από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ςυμμορφϊνονται με 
οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία 
βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ.  
Αναγνωρίηονται ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κα γίνονται 
δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ 
οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν 
για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι 
τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

Συγκεκριμζνα, για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ του με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ο οικονομικόσ φορζασ 
απαιτείται να διακζτει :  

II. Ριςτοποιθτικό Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, για τισ εγκαταςτάςεισ 
λειτουργίασ του και τθν αποκικθ που κα διατεκεί ςτθν ΚΣ,  για τθν αποκικευςθ, τθ ςυςκευαςία ι/και τθν 
αναςυςκευαςία και τθ διακίνθςθ κακαριςτικϊν και απορρυπαντικϊν 

ΙΙ.   Σε περίπτωςθ που ο Οικονομικόσ Φορζασ μιςκϊνει αποκθκευτικό χϊρο από τρίτο οικονομικό φορζα για τισ 
ανάγκεσ τθσ παροφςασ, απαιτείται να προςκομιςτεί το Ριςτοποιθτικό Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 
κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο αυτοφ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω ςθμεία (i) και (ii) τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, του Τρίτου Οικονομικοφ Φορζα που αφοροφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ αποκικθ. 

 

ε) Στιριξθ ςτθν ικανότθτα άλλων φορζων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ 
παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να 
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ (άρκρο 78 
παρ.1 του ν. 4412/2016). Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ 
των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  
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Η εκτζλεςθ εργαςιϊν που αφοροφν ςτθν διαδικαςία οργάνωςθσ και ςφνκεςθσ των τελικϊν με τα είδθ πακζτων 
παράδοςθσ και ςτθν επί τόπου διανομι των ειδϊν (πακζτων) ςτουσ ωφελοφμενουσ,  πραγματοποιοφνται 
υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 
τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και 
αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων 
ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

 

                                                                                              

Μυτιλινθ Δεκζμβριοσ 2019    

  Συντάχκθκε 

 

 

 

Μικζσ Κατςιγίνθσ 

 

 

Θεωρικθκε 

 

 

 

Ευςτρατία Βουγιοφκα 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΔΔΔ  

*Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων:  

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕ με τθ χριςθ  τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα 
θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ). Η ςχετικι 
ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ του ΕΗΔΗ «www.promitheus.gov.gr». Σο 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ 
eΕΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ]. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 

 

1. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα
27

)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα
28

) ......................................... 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ
29

. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  …………………………
30

 υπζρ του  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

                                                           
27

  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

28
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

29
  Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο 

χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται 

ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

30
   ο.π. υπος. 3. 

file:///C:/Users/MAKIS/AppData/Local/Temp/Promitheus%20ESPDint 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................…………………………………..
31 

 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 

τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ 

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ .....................................................
32

 τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / 

Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α 

τμιμα/τα ...............
33 

 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ 

ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε 

....................θμζρεσ 
34

 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 35.  

ι 

                                                           
31

  Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
32

  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ.  

33
 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.  

34
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

35
  ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα 

μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 

παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
36

. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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2. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα
1
)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)
2
................................ 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ
3
. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ………………………………………………………………………..
4
 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

                                                           
1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4
  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ 

τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 

τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..
5
/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςύμβαςησ)”, ςφμφωνα με τθν 

(αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 
6 

........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....….    

θμζρεσ
7 

από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν 

Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 

παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
9
. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

                                                           
5  Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία 

υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

6
  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν. 

7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

9
  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 

κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – ρέδην ύκβαζεο  

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΞΗ 

«Αποκεντρωμζνεσ Ρρομικειεσ Τροφίμων & Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Ραροχι 

Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι Σφμπραξθ ΡΕ Λζςβου – No_51» 

ΥΡΟΕΓΟ 2:  «Είδθ Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ» 

 

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

   

 

Στθν Μυτιλινθ ςιμερα τθν  ……/……/…2020, ςτο Δθμαρχείο του Διμου Μυτιλινθσ, οδόσ  Ελευκερίου 
Βενιηζλου 13 - 17, μεταξφ αφενόσ του  Δθμάρχου, κου Κφτελθ Ευςτράτιου  που με τθν ιδιότθτά του, νόμιμα 
εκπροςωπεί το Διμο Μυτιλινθσ και κα καλείται ςτο εφεξισ "Ανακζτουςα Αρχι" και αφετζρου τθσ εταιρείασ/του 
φυςικοφ προςϊπου «………………………………..», με ζδρα: …………………,  Α.Φ.Μ.: …………………….., Δ.Ο.Υ. ………………….., 
που εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. ………………………….. ΑΔΤ  …………………, ςφμφωνα με το ΦΕΚ ……………………… 
τεφχοσ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. και κα καλείται εφεξισ "Ρρομθκευτισ",  ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα 
ακόλουκα: 

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων ζχοντασ υπϋ όψιν του: 

1. Τισ διατάξεισ: 
1. Θ παροφςα διακιρυξθ. 

2. Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 223/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Μαρτίου 2014 
για το Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ, όπωσ ιςχφει, ωσ και ο ςυμπλθρωματικόσ και οι 
εφαρμοςτικοί αυτοφ. 

3. Θ Εκτελεςτικι Απόφαςθ (ΕΕ) C(2014) 9803 final τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2014 ςχετικά με τθν ζγκριςθ του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και /ι Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ για ςτιριξθ από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ του Απόρουσ για τθν Ελλάδα. 

4. Θ υπ. Αρικ. Δ23/οικ.23761/1507/27-5-2015 (ΦΕΚ Β’ 1064/5-6-2015) Υπουργικι Απόφαςθ «Ρροςδιοριςμόσ 
Κοινωνικϊν Συμπράξεων για τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ I 
«Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ για το Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ Απόρουσ 
(ΤΕΒΑ/FAED)». 

5. Θ υπ. Αρίκμ.Δ/26 οικ./54796/531 – 21.11/2017 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν 
Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ «Κατανομι 
προχπολογιςμοφ για τθ χρθματοδοτικι περίοδο 2018-2019, ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 
Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, το οποίο χρθματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ 
προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ). (ΦΕΚ Β’ 4233/2017). 
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6. Θ υπ. Αρικμ. Ρρωτ. Δ13/οικ./17354/1385 – 21.3.2018 Ρρόςκλθςθ με Κωδικό ΚΣ2/2018-2019 & Α/Α ΟΡΣ 2100, με 
τίτλο: «Αποκεντρωμζνεσ Ρρομικειεσ Τροφίμων και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ και Ραροχι 
Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019». 

7. Ο Νόμοσ 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. (Ρροςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

8. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων». 
9. Ο Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα 

Καλλικράτθσ». 
10. Ο Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019) και ειδικότερα το Άρκρο 154 με τίτλο: «Τροποποίθςθ του Άρκρου 1 του Ν. 

3852/2010» 
11. Ο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/2013) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ», 

όπωσ τροποποιικθκε με τθν υποπαράγραφο ΣΤ 20 του Ρρϊτου Άρκρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) 
και τον Ν.4412/2016. 

12. Θ Υ.Α. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

13. O N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/14) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

14. Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ''Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ 
διατάξεισ''. 

15. Ο Ν. 4152/2013 (Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για 
τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ) τισ διατάξεισ τθσ 
υποπαραγράφου Η5 τθσ παρ. Η. 

16. Θ ΚΥΑ Ρ1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92/Β/10.2.99) όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν Ρ1/667/29- 3-05 
(ΦΕΚ448/Β/7-4-05) & ΡΙ/2570/6-7-07 (ΦΕΚ 1240/Β/19-7-07) Υπουργικζσ αποφάςεισ, περί εξαιρζςεωσ 
προμθκειϊν που πραγματοποιοφνται με ανάδειξθ προμθκευτϊν χορθγθτϊν ςφμφωνα με τθν παρ.3γ του 
άρκρου 2 του Ν.2286/95, από τθν ζνταξι τουσ ςτο Ε.Ρ.Ρ.. 

17. Ο Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-03-2015) «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν Οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», 
(άρκρο 37 Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Συμβάςεων) παρ. 3. 

18. Οι διατάξεισ του άρκρου 4 τθσ από 12-12-2012 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ τεφχοσ Α'240), που 
κυρϊκθκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεφχοσ Α' 18). 

19. Ο Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α'131 28.6.2006, Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ. 
20. Ο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α'68/20.3.2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 

και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ». 
21. Ο Ν. 4281/2014 «Μζτρα Στιριξθσ και ανάπτυξθσ Ελλ. Οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπ. Οικ. και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
22. Οι διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/ 13-07-2010) «Ενίςχυςθ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα 
Διαφγεια». 

23. Οι διατάξεισ του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 
10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012). 

24. Θ ΚΥΑ Ρ1/2380 «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων ...» (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012). 

25. Οι διατάξεισ του Ν. 4038/2012 ΦΕΚ 14 (τεφχοσ Α) άρκρο 10, με το οποίο τροποποιικθκε το άρκρο 11 του Ν. 
4013/2011. 

26. Ο Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν 
του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ. 

27. Οι διατάξεισ του Ν. 4555/2018 Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ – Εμβάκυνςθ 
τθσ Δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των ΟΤΑ 
*Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ 
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28. Θ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 
του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

29. Θ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

30. Ο Ν. 2741/99, άρκρο 8, περ. 6β ("Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων άλλεσ ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ 
του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ"). 

31. Οι διατάξεισ του Κ.Τ.Ρ. και τθσ Κ.Υ.Α. 15523/2006 «Αναγκαία ςυμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ των 
Κανονιςμϊν (ΕΚ) υπ’ αρικμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιςθ τθσ Οδθγίασ 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου». 

32. Θ υπ’ αρικμ. 690/21-6-2018 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με Τίτλο «Αποκεντρωμζνεσ Ρρομικειεσ Τροφίμων & 
Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Ραροχι Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι 
Σφμπραξθ ΡΕ Λζςβου – No_51» με Κωδικό ΟΡΣ 5029533 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ««Επιςιτιςτικισ και 
Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ» του Ταμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) 2014-2020».  

33. Θ υπ. αρικμ………….. Απόφαςθ Ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 
34. Θ υπ. αρικ. Δ13 οικ./20608/496 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν Οικονομίασ & 

Ανάπτυξθσ και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ «Τροποποίθςθ του 
Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ρράξθσ με τίτλο: Αποκεντρωμζνεσ Ρρομικειεσ Τροφίμων και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, 
Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Ραροχι Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 ςτο Ρλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, το οποίο χρθματοδοτείται από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) και Ραράταςθ Λιξθσ του Φυςικοφ και Οικονομικοφ 
Αντικειμζνου αυτισ». (ΦΕΚ Β’ 1990/2019). 

35. Θ από 2/10/2019 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων με Θζμα: «Τροποποίθςθ των 57 
Ρράξεων τθσ Ρρόςκλθςθσ με τίτλο: «Αποκεντρωμζνεσ Ρρομικειεσ με Τροφίμων και Ειδϊν Βαςικισ Υλικισ 
Συνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ και Ραροχι Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019» ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
«Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ για το ΤΕΒΑ / FAED 2014-2020». 

36. Θ υπ. αρικ. 515/2018 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Λζςβου περί αποδοχισ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ. 
37. Το εγκεκριμζνο τροποποιθμζνο Τεχνικό Δελτίο τθσ Ρράξθσ (2.0) (id Δελτίου 71181 - 2/10/2019). 
38. Θ υπ. Αρικ. xx/2020 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Μυτιλινθσ για τθν ζγκριςθ διενζργειασ προμικειασ.  
39. Θ υπ. αρικ. xx/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μυτιλινθσ περί Ζγκριςθσ δαπάνθσ και 

διάκεςθσ πίςτωςθσ - Ζγκριςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Κακοριςμόσ Πρων Διακιρυξθσ ανοιχτοφ 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ προμθκευτϊν.  

40. Θ υπ’ αρικ. πρωτ. ………………………. ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του ΕΡ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ επί του 
ςχεδίου διακιρυξθσ. 

41. Κάκε άλλθ ιςχφουςα διάταξθ  
2. Τα λοιπά έγγραφα: 

 Τθν αρικμ.  ……………………/2020 (ΑΔΑ: ………………………..) Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Μυτιλινθσ 
«Συγκρότθςθ Επιτροπϊν Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν Ρρομθκειϊν & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν»  

 Τθν αρικμ. ……………………………../2020 (ΑΔΑ: ……………………………..) Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου 
Μυτιλινθσ  «Συγκρότθςθ Επιτροπϊν Ραραλαβισ Ρρομθκειϊν» 

 Το από …/.../2020 Ρρωτογενζσ Αίτθμα με ΑΔΑΜ: ............. 

 Τθν από ……/……/2020  Μελζτθ του Διμου Μυτιλινθσ 

 Τθν αρικμ. .../ 2020 (ΑΔΑ: …) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ  «ζγκριςθ  τεχνικϊν προδιαγραφϊν -ζγκριςθ 
δαπανϊν και διάκεςθ πιςτϊςεων - κακοριςμόσ όρων διακιρυξθσ».     

 Τθν αρικμ. ..…../../../ 2020 Διακιρυξθ του Δθμάρχου Μυτιλινθσ με ΑΔΑΜ: .................. 

 Τθν αρκμ. …./2020 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μυτιλινθσ «Συγκρότθςθ Επιτροπισ  
Διενζργειασ Θλεκτρονικϊν Διαγωνιςμϊν Ρρομθκειϊν και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν»  
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 Το από ../..-..- 2020 Ρρακτικό Νο 1 «Διενζργειασ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ»  τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ. 

 Το από ../..-..- 2020 Ρρακτικό Νο 2  «Αποςφράγιςθ & Αξιολόγθςθσ Οικονομικϊν Ρροςφορϊν» τθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. 

 Το από   .../..-..- 2020 Ρρακτικό Νο 3 «Αποςφράγιςθ & Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ»  τθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. 

 Τθν αρικμ. …../2020  (ΑΔΑ: …) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μυτιλινθσ «Ζγκριςθ Ρρακτικϊν τθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ διαγωνιςμοφ – κατακφρωςθ αποτελζςματοσ διαγωνιςμοφ»,   κακϊσ και τθν αρικμ. 
…../……/..-..-2020 όμοια τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  Αιγαίου 

 Τθν οικονομικι προςφορά τ..      ………………………….. 

 Τθν αρικμ. ……/..-..-2020 Ανακοίνωςθ Κατακφρωςθσ τθσ Ρρομικειασ. 
 

Ανακζτει 

ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

O Διμοσ Μυτιλινθσ είναι Επικεφαλισ Εταίροσ (Δικαιοφχοσ) τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ τθσ Ρ.Ε. Λζςβου (Ν0_51). Ωσ 
Δικαιοφχοσ τθσ Ρράξθσ «Αποκεντρωμζνεσ Ρρομικειεσ Τροφίμων & Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ 
& Ραροχι Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι Σφμπραξθ ΡΕ Λζςβου – No_51» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ του Ταμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ 
τουσ Απόρουσ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» υλοποιεί το Υποζργο 2: «ΕΙΔΘ ΒΑΣΙΚΘΣ ΥΛΙΚΘΣ ΣΥΝΔΟΜΘΣ».  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι  θ Ρρομικεια, θ Αποκικευςθ και θ Διανομι Ειδϊν Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ ςτουσ 
δικαιοφχουσ του ΤΕΒΑ τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ ΡΕ Λζςβου. Συγκεκριμζνα, ςτισ υποχρεϊςεισ των Αναδόχων 
περιλαμβάνεται : 

 θ προμικεια των ειδϊν του πίνακα που ακολουκεί ,  

 θ παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν οργάνωςθ και τθν εκτζλεςθ των 
διανομϊν των προσ προμικεια ειδϊν ςτουσ ωφελοφμενουσ,   

 θ προςωρινι αποκικευςθ των ειδϊν ςε κατάλλθλουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, 

 θ παροχι υπθρεςιϊν για τθ μεταφορά των ειδϊν προσ προςωρινι αποκικευςθ/διανομι, ςτο πλαίςιο του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ του Ταμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ  
τουσ Απόρουσ (Τ.Ε.Β.Α.), με ςκοπό τθ διανομι τουσ ςτουσ ωφελοφμενουσ του Ρρογράμματοσ. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV) :  

ΕΙΔΟΣ 

 

CPV 

 

Κακαριςτικό Υγρό Γενικισ Χριςθσ (1 lt) 
39831300-9 

Υγρό Κακαριςτικό Τηαμιϊν (1 lt) 
39830000-9 

Χαρτί Υγείασ (10 ολϊν) 
33761000-2 

Σκόνθ για Ρλφςιμο οφχων (50 - 55 Μεηοφρεσ) 
39831200-8 

Υγρό Απορρυπαντικό Ριάτων (750 ml) 
39832000-3 
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Σαμπουάν (750 ml) 
33711610-6 

Οδοντόκρεμα  (75 ml) 
33711720-0 

Αφρόλουτρο (1 lt) 
33711520-8 

Οδοντόβουρτςα (medium) 
33711710-7 

Υγρό Σαποφνι με vaporizater (500 ml) 
33741100-7 

 

 

Άρκρο  1 -  Κείμενα και ςτοιχεία που ςυνοδεφουν τθν ςφμβαςθ 

1.1 Θ ςφμβαςθ διζπεται από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ……/2020 του διαγωνιςμοφ και τθν προςφορά του 
προμθκευτι, που κατακυρϊκθκε ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ ………/2020 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου 
Μυτιλινθσ. 

1.2 Τα κείμενα και τα ςτοιχεία που αναφζρονται παραπάνω κακϊσ και τα παραρτιματα, κεωροφνται αναπόςπαςτα 
μζρθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και αποτελοφν με αυτιν ενιαίο ςφνολο. 

1.3 Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι 
παραδρομϊν. Για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτά από τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματά αυτισ ι ςε περίπτωςθ 
που ανακφψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτισ, για τθν ερμθνεία τθσ λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ 
αρικμ. ………./2020 Διακιρυξθ, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ και θ οικονομικι και τεχνικι προςφορά του Αναδόχου. 

 

Άρκρο 2 – Είδθ – ποςότθτα – τιμζσ 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 

Κακαριςτικό Τγρό Γενικισ Χριςθσ (1lt) Σεμάχιο    

Τγρό Κακαριςτικό Σηαμιϊν (1lt) Σεμάχιο     

Χαρτί Τγείασ (10 Ρολϊν)  
υςκευαςία / 

Σεμάχιο 
  

 

κόνθ για Πλφςιμο Ροφχων (50 - 55 
Μεηοφρεσ) 

Σεμάχιο   
 

Τγρό Απορρυπαντικό Πιάτων (750 ml) Σεμάχιο     

αμπουάν (750 ml) Σεμάχιο    

Οδοντόκρεμα  (75 ml) Σεμάχιο    

Αφρόλουτρο (1 lt) Σεμάχιο    

Οδοντόβουρτςα (medium) Σεμάχιο    

Τγρό αποφνι με vaporizater (500 gr) Σεμάχιο    
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ΦΡΑ   

ΣΥΝΟΛΟ   

 

2.2 Ο τόποσ προοριςμοφ των ειδϊν φαίνονται ςτο ςυνθμμζνο ς' αυτι τθ ςφμβαςθ Ραράρτθμα Γϋ. 

2.3 Το ςφνολο του ποςοφ που κα καταβλθκεί ςτον προμθκευτι για τθν εκπλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεϊν του, που 
απορρζουν από αυτι τθ ςφμβαςθ, ανζρχεται ςε ………………………… ευρϊ πλζον ΦΡΑ ………………ευρϊ. 

 

Άρκρο 3 – Χρθματοδότθςθ– Τρόποσ Ρλθρωμισ – Κρατιςεισ 

Θ ςυνολικι δαπάνθ είναι…………………………………………….  (………………. €) χωρίσ το ΦΡΑ, ιτοι:   
…………………………………………………… (……………………… €) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. και κα βαρφνει τον 
Κ.Α……………….. του προχπολογιςμοφ του Διμου Μυτιλινθσ του οικονομικοφ ζτουσ 2019. 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ  (Τ.Ε.Β.Α.).  
Το ςφνολο των δαπανϊν του Ζργου κα βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, και 
ςυγκεκριμζνα τον ενάρικμο κωδικό Συλλογικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ ΣΑΕ: 093/8 – Κωδικόσ Ζργου: 2018ΣΕ09380025. 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι 

του προμθκευτι είναι: 

α) Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ υπζρ τθσ Υπθρεςίασ. 

β) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υλικϊν. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά. 

Θ εξόφλθςθ του τιμολογίου κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο Ν.4270/2014 «Αρχζσ 

δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων), θ οποία υπολογίηεται 

επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 

0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, 

πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ 

και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι 

ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 

6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
37

. 

                                                           
37 Ο ρξόλνο, ηξόπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ηωλ ωο άλω ρξεκαηηθώλ πνζώλ, θαζώο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο ωο άλω θξάηεζεο  εμαξηάηαη από ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, 
Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 
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γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν)  θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 

αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.
38

. Επί  τθσ κράτθςθσ αυτισ 

υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20%. 

Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι  και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ . 

Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου Μυτιλινθσ οικονομικοφ ζτουσ 2020, και 

ςυγκεκριμζνα υπάρχει θ με α.α …. Ρ.Α.Υ. θ οποία καταχωρικθκε ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων του Διμου. 

 

Άρκρο 4 - Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ 

Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυνεςτικθ με τθν υπ. 
αρικμ …../2020 Απόφαςθ Δ.Σ. του Διμου Μυτιλινθσ.   

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ των ειδϊν που αποςτζλλει μζχρι τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι τουσ. 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, 

εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ όλων των 

υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, που ζχει οριςκεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ  

Θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  ωσ κατά Νόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, ςε 

περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

 

Άρκρο 5 – Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ του 

Διμου. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο οποιεςδιποτε αναφορζσ και πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν ςχετικά με 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων αυτοφ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία, Επιτροπι ι και κάκε τρίτο, με τον τρόπο που 

κα του υποδείξει θ αρμόδια Διεφκυνςθ του Διμου. 

                                                           
38 Από 22-3-2017 βάζεη ηεο ΚΥΑ 1191/2017 Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ –Γηθαηνζύλεο ( Φ.Δ.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ προμικεια των υλικϊν, που 

ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6. Για τθν γριγορθ διεκπεραίωςθ των ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν, ο Ανάδοχοσ ορίηει ωσ εκπρόςωπο του 

τον/τθν κ……………………….., προκειμζνου να προβαίνει ςε ςχετικι επικοινωνία με τον εκπρόςωπο τθσ Αρμόδιασ 

Υπθρεςίασ για τθν οποία γίνεται αυτι θ προμικεια. 

7. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, 

το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 

οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16. 

 

Άρκρο 6 – Υποκατάςταςθ Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ 

Σφμβαςθσ.  

 

Άρκρο 7 – Τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ  

Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα 

αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

Άρκρο 8 - Μονομερισ Λφςθ τθσ Σφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ 

κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει 

του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 

ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 

 

 

Άρκρο 9- Ιςχφσ τθσ Σφμβαςθσ 

Θ ιςχφσ τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ, ιτοι από ……………….. και μζχρι τθν παράδοςθ του 

ςυνόλου των υπό προμικεια ειδϊν, θ οποία πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο μζχρι ……/……../2020. Σε 

περίπτωςθ παράταςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ, θ ςφμβαςθ δφναται να παρατακεί ιςόχρονα. 

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει τμθματικά από τθν επόμενθ θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ 

αυτισ, ςφμφωνα με τον παρακάτω - ενδεικτικό - Ρίνακα Τμθματικισ Ραράδοςθσ των Ειδϊν. 
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α/α Ομάδα Είδοσ 
Ραράδοςθ 

Απρίλιοσ 2020 

Ραράδοςθ 

Ιοφνιοσ 2020 

Ραράδοςθ 

Σεπτζμβριοσ 

2020  

1 

(Α
) 

ΕΙ
Δ

Η
 Ο

ΙΚ
ΙΑ

Κ
Η

Σ 
Χ


Η

ΣΗ
Σ 

Κακαριςτικό Υγρό Γενικισ 
Χριςθσ (1 lt) 

χ Χ Χ 

2 Υγρό Κακαριςτικό Τηαμιϊν (1 lt) χ χ Χ 

3 Χαρτί Υγείασ (10 ολϊν) χ χ Χ 

4 
Σκόνθ για Ρλφςιμο οφχων (50 - 

55 Μεηοφρεσ) 
χ χ Χ 

5 
Υγρό Απορρυπαντικό Ριάτων 

(750 ml) 
χ χ Χ 

6 Σαμπουάν (750 ml) χ χ Χ 

7 Οδοντόκρεμα  (75 ml) χ χ Χ 

8 Αφρόλουτρο (1 lt) χ χ Χ 

9 Οδοντόβουρτςα (medium) χ χ Χ 

10 
Υγρό Σαποφνι με vaporizater 

(500 ml) 
χ χ Χ 

 

Άρκρο 10 - Ρροκεςμίεσ 

Τρόποσ Ραράδοςθσ: Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ  από τθν υπθρεςία και εντόσ πζντε 

(5) θμερϊν από τθν παραγγελία.  

Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι κα γίνει το πολφ εντόσ 10 θμερϊν από τθν άφιξθ των ειδϊν ςτον τόπο 

προοριςμοφ του άρκρου 3 του Ραραρτιματοσ Γ' τθσ παροφςθσ μελζτθσ. 

Το ςφνολο των ποςοτιτων μπορεί κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ να αυξθκεί  μζχρι ποςοςτοφ 15% εντόσ του 

προχπολογιςμοφ ι να μειωκεί κατά ποςοςτό μζχρι 50% των ποςοτιτων όπωσ προςδιορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α. 

Για οποιαδιποτε μείωςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ απαιτείται θ ςυναίνεςθ του αναδόχου. 

Αν δεν τθρθκοφν οι παραπάνω προκεςμίεσ, επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο οι κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθ 
Διακιρυξθ και υφιςτάμενο εν ιςχφ νομικό πλαίςιο. 

 

Άρκρο 11 – Κιρυξθ Αναδόχου ωσ Ζκπτωτου – Κυρϊςεισ  
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1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα 

που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 

β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά 

υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, 

ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα 

που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με 

απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 

 

 

Άρκρο 12 – Επίλυςθ Διαφορϊν – Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Λοιποί όροι 

1. Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ των 

Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που 

δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο Νομό …………………………αρμόδια δικαςτιρια. Είναι 

αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε 

προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

2. Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατατζκθκε από τον Ρρομθκευτι εγγυθτικι επιςτολι 

καλισ εκτζλεςθσ φψουσ 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α, με ςτοιχεία ……………………. ποςοφ ………… 

€, θμερομθνία ζκδοςθσ ……………. τθσ Τράπεηασ ……………...   

3. Ο Ρρομθκευτισ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, που απαρικμοφνται 
ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και από τισ λοιπζσ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4. Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται από τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία όμοια πρωτότυπα. Από αυτά τα δφο (2) κατατζκθκαν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ζνα (1) 

πιρε ο Ανάδοχοσ. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

      Για τον Διμο Μυτιλινθσ                                                                           Για τον Ρρομθκευτι 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V– Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

Τθσ επιχείρθςθσ ……………………………………………..……………, ζδρα …………………………..…...., οδόσ 

……………………………., αρικμόσ ………..…, τθλζφωνο …………….…………., fax …………..…….. 

α/α Είδοσ   Τιμι ςε Ευρϊ 

Α Ομάδα Α Είδθ Οικιακισ Χριςθσ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κακαριςτικό Υγρό Γενικισ Χριςθσ 
(1lt) 

11.000   

2 Υγρό Κακαριςτικό Τηαμιϊν (1lt) 11.000   

3 Χαρτί Υγείασ (10 ολϊν)  11.000   

4 Σκόνθ για Ρλφςιμο οφχων (50 - 55 
Μεηοφρεσ) 

11.000   

5 Υγρό Απορρυπαντικό Ριάτων (750 ml) 11.000   

6 Σαμπουάν (750 ml) 11.000   

7 Οδοντόκρεμα  (75 ml) 11.000   

8 Αφρόλουτρο (1 lt) 11.000   

9 Οδοντόβουρτςα (medium) 11.000   

10 Υγρό Σαποφνι με vaporizater (500 gr) 11.000   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΡΑ 17%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΤΟΡΟΣ……………………………………….. 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ………………………….. 
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Ο ΡΟΣΦΕΩΝ………………………… 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο – Φύιιν πκκόξθσζεο 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ :   

Στθν ςτιλθ με τίτλο :  «Στοιχεία ςχετικά με Συςκευαςία / Ραραγωγι / Καταςκευι» του παρακάτω 
υποδείγματοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ – Φφλλου Συμμόρφωςθσ, κα αναγράφεται :  

α) Εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ ςυςκευάηει ι καταςκευάηει / παράγει ο ίδιοσ το υπό προμικεια είδοσ , 
δθλϊνεται θ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα ςυςκευάςει ι καταςκευάςει / παράγει το 
προςφερόμενο είδοσ, κακϊσ και ο τόποσ εγκατάςταςισ τθσ. 

β) Εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ δεν ςυςκευάηει ι καταςκευάηει / παράγει ο ίδιοσ το υπό προμικεια 
είδοσ, δθλϊνεται θ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα ςυςκευαςτεί ι καταςκευαςτεί / παραχκεί το 
προςφερόμενο είδοσ, κακϊσ και ο τόποσ εγκατάςταςισ τθσ. 

Ομάδα Α: Είδθ Οικιακισ Χριςθσ 

α/α Είδοσ Ρεριγραφι Χϊρα 

Ρροζλευςθσ 

Μάρκα 

Ρροϊόντοσ όπωσ 

αναφζρεται επί 

τθσ ςυςκευαςίασ 

Στοιχεία ςχετικά 

με Συςκευαςία / 

Ραραγωγι / 

Καταςκευι 

1 Κακαριςτικό Υγρό 
Γενικισ Χριςθσ 

(1lt) 

    

2 Υγρό Κακαριςτικό 
Τηαμιϊν (1lt) 

    

3 Χαρτί Υγείασ (10 
ολϊν)  

    

4 Σκόνθ για 
Ρλφςιμο οφχων 

(50 - 55 
Μεηοφρεσ) 

    

5 Υγρό 
Απορρυπαντικό 
Ριάτων (750 ml) 
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6 Σαμπουάν (750 
ml) 

    

7 Οδοντόκρεμα  
(75 ml) 

    

8 
Αφρόλουτρο (1 lt) 

    

9 Οδοντόβουρτςα 
(medium) 

    

10 Υγρό Σαποφνι με 
vaporizater (500 

gr) 

    

Ο προςφζρων 

(Σφραγίδα και υπογραφι) 
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