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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ  ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Δ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
 

Μ Ε Λ Ε Σ Η - ΑΡΙΘΜ. 26/2019 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Παροχι 

υνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι φμπραξθ ΠΕ Λζςβου – No_51» 

ΤΠΟΕΡΓΟ 2:  «Είδθ Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ» 

 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Συνθμμζνα: 
Τεχνικι Ζκκεςθ 
Ραράρτθμα Α’ - Ρίνακασ Ροςοτιτων - Ενδεικτικόσ Ρροχπ/ςμόσ 
Ραράρτθμα Β’ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Ειδικοί Προι 
Ραράρτθμα Γ’ – Σχζδιο Σφμβαςθσ  
Ραράρτθμα Δ’ – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 
Ραράρτθμα Ε’ – Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
Ραράρτθμα ΣΤ’ – Τιμολόγιο Ρροςφοράσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

254.320,00 € χωρίσ το ΦΡΑ 

297.554,40 € με ΦΡΑ 
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Ι. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
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».  

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

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 ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

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 

Αφρόλουτρο (1 lt) Τεμάχιο  11.000 

Οδοντόβουρτςα (medium) Τεμάχιο 11.000 

Υγρό Σαποφνι με vaporizater (500 ml) Τεμάχιο 11.000 
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Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α: 15..6473.0010 του προχπολογιςμό του Διμου Μυτιλινθσ οικον. Ζτουσ 2019. Το ζργο 
ςυγχρθματοδοτείται από το Σαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ Απόρουσ  (Σ.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. 

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 Παράδοςθσ:  

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 
Παράδοςθ 

Απρίλιοσ 2020 

Παράδοςθ 

Ιοφνιοσ 2020 

Παράδοςθ 

επτζμβριοσ 

2020  

1 

(Α
) 

ΕΙ
Δ

Η
 Ο

ΙΚ
ΙΑ

Κ
Η

 
Χ

Ρ
Η

Η
 

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 

 

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

(5) θμερϊν από τθν παραγγελία.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ 
 

Ι. ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΗΣΩΝ   

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΟΜΑΔ
Α 

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

 

ΠΟΟΣΗΣ
Α 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

 

ΚΟΣΟ 
ΑΝΕΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 17% 
ΤΝΟΛΙΚ

Ο ΚΟΣΟ 

Α
' - ΕΙ Δ
Η

 

Ο
Ι

Κ
Ι

Α
Κ

Η
 

Χ
Ρ

Η


Η
 Κακαριςτικό Υγρό Γενικισ 

Χριςθσ (1 lt) 
Τεμάχιο 11.000 1,90 € 

20.900,00 
€ 

3.553,00 € 
24.453,00 

€ 
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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 
€ 

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 
€ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΟΜΑΔΑ Α' ΑΝΕΤ 
ΦΠΑ 

254.320,00 € 
    

43.234,40 € 297.554,40 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΦΠΑ (17%) 43.234,40 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΟΜΑΔΑ Α' ΜΕ 
ΦΠΑ 

297.554,40 € 

Μυτιλινθ Δεκζμβριοσ 2019  

Συντάχκθκε 
 
 

Μικζσ Κατςιγίνθσ 
 
 

Θεωρικθκε 
 

Ευςτρατία Βουγιοφκα 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

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 Παρατθριςεισ – Προδιαγραφζσ: 

Πλα τα είδθ: 

 Θα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ ςυςκευαςίεσ του εμπορίου. 

 Θα πρζπει να είναι κατάλλθλα και αςφαλι.  
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 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.  

 
 ΕΠΙΗΜΑΝΗ 

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 «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ Η ΠΩΛΗΗ». 

 Ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 
 
 
 
 
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Ειδϊν: 

Είδοσ Σεχνικι Προδιαγραφι 

Κακαριςτικό Τγρό Γενικισ 
Χριςθσ 

υςκευαςία: 

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. 
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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. 

Τγρό Κακαριςτικό Σηαμιϊν 

υςκευαςία: 

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 

 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 Τγείασ 

υςκευαςία: 

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 
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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. 

κόνθ για Πλφςιμο Ροφχων 

Πλυντθρίου 

υςκευαςία: 

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

Τγρό  Απορρυπαντικό Πιάτων 

υςκευαςία: 

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. 

αμπουάν 

υςκευαςία: 

Τεμάχιο 750 ml 

Χαρακτθριςτικά: 

Το ςαμπουάν κα πρζπει: 

να είναι κατάλλθλο για χριςθ από ενιλικεσ, 

να προορίηεται για χριςθ ςε κανονικά μαλλιά, 
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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 

υςκευαςία: 

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 

ενάντια ςτα οξζα τθσ οδοντικισ πλάκασ. 

 Με ενεργά ςυςτατικά φκορίου και αςβεςτίου για πιο δυνατό και φωτεινό 

χαμόγελο. 

 Δροςίηει τθν αναπνοι. 

Αφρόλουτρο 

υςκευαςία: 

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 

υςκευαςία: 

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  
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Τγρό αποφνι με vaporizater 

υςκευαςία: 

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. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΜΠΡΑΞΗ 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 

 

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.  

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. 

 

Παραλαβι 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 
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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 ).  

«ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ - ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ» 

 
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. 

 

ΕΠΙΗ: 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. 
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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 
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 : 

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.  
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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. 

 

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 :  

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 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.  
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 
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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 Γϋ 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 
 

    
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ         
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ       
Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝ. ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ   
 

Αρικμ. Ρρωτ.    ………….. 
ΤΜΒΑΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Παροχι 

υνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι φμπραξθ ΠΕ Λζςβου – No_51» 

ΤΠΟΕΡΓΟ 2:  «Είδθ Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ» 

 

Αξία προ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. …%   Αξία με Φ.Π.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 "Προμθκευτισ",  ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα 
ακόλουκα: 

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων ζχοντασ υπϋ όψιν του: 

1. Σισ 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)». 
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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 

 

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). 

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. 
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ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΚΑΙ 
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ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ  
τοσ ΣΔΒΑ 

 

              

      
 
                               ΣΔΒΑ / FEAD 

           ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 
                           Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τοσς Απόροσς 

 

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»+ 

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 Πρωτογενζσ Αίτθμα με ΑΔΑΜ: ............. 

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

           ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 
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 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»  

 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 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

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 
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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 

 

 

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 

ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΞΙΑ 

Κακαριςτικό Τγρό Γενικισ Χριςθσ (1lt) Σεμάχιο    

Τγρό Κακαριςτικό Σηαμιών (1lt) Σεμάχιο     

Χαρτί Τγείασ (10 Ρολών)  
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    
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Οδοντόβουρτςα (medium) Σεμάχιο    

Τγρό αποφνι με vaporizater (500 gr) Σεμάχιο    

ΦΠΑ   

ΤΝΟΛΟ   

 

2.2 Ο τόποσ προοριςμοφ των ειδϊν φαίνονται ςτο ςυνθμμζνο ς' αυτι τθ ςφμβαςθ Παράρτθμα 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– Σρόποσ Πλθρωμισ – 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 Σαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ  (Σ.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.Τ ( 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
1
. 

                                                 
1 Ο σπόνορ, ηπόπορ και η διαδικαζία κπάηηζηρ ηων ωρ άνω σπημαηικών ποζών, καθώρ και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για 

ηην εθαπμογή ηηρ ωρ άνω κπάηηζηρ  εξαπηάηαι από ηην έκδοζη ηηρ κοινήρ απόθαζηρ ηος Υποςπγού Οικονομίαρ, 

Ανάπηςξηρ και Τοςπιζμού και Οικονομικών ηηρ παπ. 6 ηος άπθπος 36 ηος ν. 4412/2016 
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γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Π.Π ( Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν)  θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 

αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.
2
. 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 Παρακολοφκθςθσ & Παραλαβισ 

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 – Τποχρεϊςεισ 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. 

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. 

                                                 
2 Από 22-3-2017 βάζει ηηρ ΚΥΑ 1191/2017 Υποςπγών Οικονομικών –Γικαιοζύνηρ ( Φ.Δ.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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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 – Τποκατάςταςθ 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 – Σροποποίθςθ τθσ φμβαςθσ  

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 φμβαςθσ  

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 φμβαςθσ 

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. 

 

α/α Ομάδα Είδοσ 
Παράδοςθ 

Απρίλιοσ 2020 

Παράδοςθ 

Ιοφνιοσ 2020 

Παράδοςθ 

επτζμβριοσ 

2020  

1 

(Α
) 

ΕΙ
Δ

Η
 Ο

ΙΚ
ΙΑ

Κ
Η

 

Χ
Ρ

Η
Η

 

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 
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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 - Προκεςμίεσ 

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  

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.  
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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 Σράπεηασ ……………...   

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. 

 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

      Για τον Διμο Μυτιλινθσ                                                                           Για τον Προμθκευτι 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δϋ- ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 
 

1. Τπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ υμμετοχισ 

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: …………………………….. 
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Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα
3
)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα
4
) ......................................... 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ
5
. 

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  …………………………
6
 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) .......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................…………………………………..
7 

 

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 .....................................................
8
 τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / 

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

                                                 
3
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

4
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

5
  Τν ύςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηηθό πνζό θαη δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο πξνεθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο 

θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο. Σην πνζό δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 
6
   ν.π. ππνζ. 3. 

7
  Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 

8
  Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζώλ /  ππεξεζηώλ, θιπ.  
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                           Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τοσς Απόροσς 

 

τμιμα/τα ...............
9 

 

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 
10

 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 11.  

ι 

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
12

. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

                                                 
9
 Εθόζνλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή αθνξά ζε πξνζθνξά ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο 

Δηαθήξπμεο/Πξόζθιεζεο/Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο, ζπκπιεξώλεηαη ν αύμσλ αξηζκόο ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ γηα ην/α νπνίν/α ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  
10

  Να νξηζηεί ν ρξόλνο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
11

  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.  
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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                               ΣΔΒΑ / FEAD 
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                               προς τοσς Απόροσς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Τπόδειγμα 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:  

                                                 
1
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

2
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

3
  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο. Σην πνζό δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 

4
  Όπσο ππνζεκείσζε 3. 
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                               ΣΔΒΑ / FEAD 

           ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 
                           Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τοσς Απόροσς 

 

(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) ................... 

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 

                                                 
5
  Εθόζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξώλεηαη ν α/α ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ γηα ηα νπνία ππνγξάθεηαη ε 

ζρεηηθή ζύκβαζε. 

6
  Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζώλ / ππεξεζηώλ. 

7
  Να νξηζηεί ν ρξόλνο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
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                               ΣΔΒΑ / FEAD 
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                               προς τοσς Απόροσς 

 

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

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Εϋ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 
 
 
 
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ:   
Στθν ςτιλθ με τίτλο: «τοιχεία ςχετικά με υςκευαςία / Παραγωγι / Καταςκευι» του παρακάτω υποδείγματοσ 
Σεχνικισ Προςφοράσ – Φφλλου υμμόρφωςθσ, 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 Περιγραφι Χϊρα 

Προζλευςθσ 

Μάρκα 

Προϊόντοσ όπωσ 

αναφζρεται επί 

τθσ ςυςκευαςίασ 

τοιχεία ςχετικά 

με υςκευαςία / 

Παραγωγι / 

Καταςκευι 

1 Κακαριςτικό Υγρό 
Γενικισ Χριςθσ 

(1lt) 

    

2 Υγρό Κακαριςτικό 
Τηαμιϊν (1lt) 

    

                                                 
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. 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΜΠΡΑΞΗ 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 
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                               προς τοσς Απόροσς 

 

3 Χαρτί Υγείασ (10 
ολϊν)  

    

4 Σκόνθ για Ρλφςιμο 
οφχων (50 - 55 

Μεηοφρεσ) 

    

5 Υγρό 
Απορρυπαντικό 
Ριάτων (750 ml) 

    

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

 

              

      
 
                               ΣΔΒΑ / FEAD 

           ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 
                           Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τοσς Απόροσς 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ ϋ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

Τθσ επιχείρθςθσ ……………………………………………..……………, ζδρα …………………………..…...., οδόσ 
……………………………., αρικμόσ ………..…, τθλζφωνο …………….…………., fax …………..…….. 

α/α Είδοσ   Σιμι ςε Ευρϊ 

Α Ομάδα Α Είδθ Οικιακισ Χριςθσ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 

ΤΝΟΛΟ 

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   

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 17%  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

ΤΟΡΟΣ……………………………………….. 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ………………………….. 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ………………………… 


