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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17

Πόλη

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

81100

1

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ
2

Κωδικός ΝUTS

EL 411

Τηλέφωνο

2251350565-2251350516

Φαξ

2251350510
promithies@mytilene.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες3

κ. Πελαγία Αράμβογλου,
κ. Ευαγγελία. Αργυρού

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.mytilene.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 4 Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση5
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.6
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η προκήρυξη σύμβασης.
Στοιχεία Επικοινωνίας 7
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.8
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

1.2
1
2
3

4

5

6

7
8

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου
κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του
άρθρου 14 του ν. 4270/14.
Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η πρόσβαση στα
έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»
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Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης9
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι από ιδία έσοδα του κάθε φορέα ξεχωριστά: α) ο
Δήμος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες καθαρισμών των κτιρίων
και λοιπών υπηρεσιών του , για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί διατεθεί και ψηφισθεί οι παρακάτω
αποφάσεις πολυετούς υποχρέωσης, συνολικού ποσού εκατόν πενήντα ένα χιλιάδων ευρώ (151.000,00€)
και η κατανομή αυτών για τα έτη 2018 και 2019 είναι η εξής:

Κ.Α.

10.6634.0000

ΑΑΥ

916/13-09-2018

ΤΙΤΛΟΣ

Προμήθεια

ειδών

καθαριότητας

και

ευπρεπισμού

Δήμου

ΕΤΟΣ 2018

ΕΤΟΣ 2019

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

1.000,00

79.000,00

1.000,00

49.000,00

50,00

950,00

500,00

19.500,00

2.550,00

148.450,00

Λέσβου
20.6634.0000

917/13-09-2018

Προμήθεια

ειδών

καθαριότητας

και

ευπρεπισμού
20.6635.0001

918/13-09-2018

Προμήθεια

ειδών

απόσμησης κάδων
20.6635.0002

919/13-09-2018

Προμήθεια

σάκων

απορ/των
ΣΥΝΟΛΑ:

β) το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» και τις ανάγκες καθαρισμού των δομών του
και για τον σκοπό αυτό έχει εγκριθεί και ψηφιστεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. έτους
2018, συνολικού ύψους 26.797,68 ευρώ και αναλυτικά είναι: ΑΑΥ 202/30-8-2018 , στον Κ.Α. 15.6634 του
προυπ/μού , με την 208/30-8-2018 απόφαση της Προέδρου του ΝΠΔΔ, σύμφωνα με την αριθμ. 05/2018
προμελέτη του.
γ) το Ν.Π.Δ.Δ.

ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ – ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – «Η ΑΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» για την

προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Ιδρύματος και για τον σκοπό αυτό έχει εγκριθεί
πολυετή πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 & 2019 συνολικού ύψους 20.600,20 ευρώ,
9

Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
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και η κατανομή είναι 5.000,00 ευρώ για το έτος 2018 και 15.600,20 ευρώ για το έτος 2019, σύμφωνα με την
ΑΑΥ 36/13-09-2018 και την αριθμ. 403/03-09-2018 προμελέτη του.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες
του α) Δήμου Λέσβου και των Νομικών του Προσώπων και συγκεκριμένα των: β) Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» γ) ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ – ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» για

χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων : Cpv 39830000-9
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 169.570,82 € χωρίς ΦΠΑ 17% και ποσό
198.397,86 ευρώ με ΦΠΑ 17%, όπως αναλυτικά εμφανίζεται παρακάτω:
ΟΜ
ΦΟΡΕΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΑΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
Α ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
129.059,82 21.940,17
150.999,98
Β ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

22.904,00

3.893,68

26.797,68

Γ Ν.Π.Δ.Δ. «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

17.607,00

2.993,20

20.600,20

169.570,82

28.827,05

198.397,86

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της σύμβασης .

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά
για το σύνολο όλων των ειδών της κάθε ομάδας (φορέα) , για μία ή για περισσότερες ομάδες
(φορείς).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην αναλυτική
ενιαία μελέτη της προμήθειας αριθμ. 16/2018 , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή) ,
1.4
Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως10:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)11, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
10

11

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,12
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
10. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών13
11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
12. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»14, της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,
13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
17. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, καθώς και του ν. 4555/2018.
18. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

12
13

14

Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως
άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ
περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου
379,
Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)
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19. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσων κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω,
20. της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012), που κυρώθηκε με
το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α'18),
21. την υπ’ αριθμ . 16/2018 ενιαία μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου,
22. Την με αριθμό 793/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, για την έγκριση
και καθορισμό των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού, τον τρόπο εκτέλεσης , και των τεχνικών
προδιαγραφών.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22 Νοεμβρίου 2018 , ημέρα Πέμπτη και
ώρα 15.00΄15
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, και ώρα 10:00 π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 16

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 17.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.18 : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 65917.
15

16

17

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου
Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016.Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης
Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β 3400). Από την έκδοση της απόφασης της
παρ. 6 του άρθρου 38 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη της σύμβασης, άρθρο 379§3 του Ν.4412/2016.
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 19 20 21, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
o Σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)
: www mytilene.gr στην διαδρομή : προκηρύξεις.

Β.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, σε συνδυασμό
με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016.
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στον ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους22
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

18
19

20

21

22

Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
Συνεχίζει η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007 / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μέχρι και την 31/12/2017, οπότε και καταργείται,
πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020,
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης23 είναι τα ακόλουθα:



η με αρ. 48815/29-10-2018 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ : 18PROC003919040), η παρούσα
Διακήρυξη με τα Παραρτήματα24 της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής



το Τ.Ε.Υ.Δ. ,οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά



την αριθμ. 793/22-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , περί έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισμό των όρων του διαγωνισμού25

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος26.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα
ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον
ενδιαφερόμενο27.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μία (1) ημέρα πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
23

24

25

26

27

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)
Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να
προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.
Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των
ενδιαφερομένων.
Άλλως περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας
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σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο28. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών29.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση.]30
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)31. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
32.
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
33
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.... [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.

28

29
30

31

32
33

Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14)
Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα34.
2.1.5 Εγγυήσεις35
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)» που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών36, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.37

34
35
36
37

Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή38 για την υποβολή προσφοράς39.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.40

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής41
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής42, όπως
αναλυτικά εμφανίζονται παρακάτω:

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

2.581,00

ΟΜΑΔΑ Β΄

ΝΠΔΔ- Κ. Π. & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

458,00

ΟΜΑΔΑ Γ΄

ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ

352,00

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες , τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201643.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

38
39

40
41
42

43

λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016)
Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού44
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη45 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
44
45

Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου46.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση. 47
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους48.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 49

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να

46

47
48

49

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
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λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται50 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201651,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας52,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

50

51

52

Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 53
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας .
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)54.
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)55 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 56.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής57
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας58
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
53
54

55
56
57

58

Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική
πρόβλεψη στη διακήρυξη.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο .
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια59
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς , απαιτείται να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, τουλάχιστον μεγαλύτερο από το 100% του προυπ/μού, της υπό
ανάθεσης ομάδας ή ομάδων.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιούνται, είναι μεγαλύτερος από το το 100% του προυπ/μού της /των υπό ανάθεσης ομάδας ή
τμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
Διευκρινίζεται ότι το 100% του προυπ/μού, για όσο διάστημα δραστηριοποιείται ο υποψήφιος , συνιστά
προαπαιτούμενο στοιχείο συμμετοχής και δεν βαθμολογείται ή ποσοτικοποιείται σε οιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας αξιολόγησης
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα60
Τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διετίας. 61

59

60

61

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό,
διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να
δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες
αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και
έλεγχος καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν
πριν από την τελευταία τριετία
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης62
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν οφείλουν να διαθέτουν τις σχετικές άδειες κυκλοφορίας των
προϊόντων (όπου προβλέπεται) για τα προσφερόμενα είδη, καθώς και οποιοδήποτε πιστ/κό θα πρέπει να
έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης Α.Ε.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς63. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης 64.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ65 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
62

63

64
65

Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.
4412/2016)
Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις
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αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.66
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα67
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201668.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)69.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.470.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν71.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά72:
66
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Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.273 και 2.2.3.474 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό πιστοποιητικό που εκδίδεται
από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει
1. ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει τους ασφαλιστικούς φορείς που είναι
υπόχρεως να καταβάλλει εισφορές.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν την υποβολή των δικ/κών κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων75.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και
ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς
της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών76, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από
την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 77.και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
76
77

Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
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το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.78
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο .
Επίσης προσκομίζουν Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σχετικά με το αντικείμενο προμήθεια του
διαγωνισμού
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον
συντάσσεται κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις , αλλιώς Ε3
της επιχείρησης , για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ΄ανώτατο όριο συναρτήσει της
ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του. Σε περίπτωση
συμμετεχόντων , που βρίσκονται σε λειτουργία για μικρότερο των 3 ετών διάστημα, θα παρέχονται όσοι
ισολογισμοί είναι διαθέσιμοι. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται εκ του νόμου η έκδοση ισολογισμού
να προσκομίζεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο υπεύθυνη δήλωση, περί του συνολικού ύψους του
κύκλου εργασιών της επιχείρησης. 79 Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.80
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/200681 και να δηλώνουν τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν
εκτελέσει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διετίας σε φορείς του δημοσίου.
Β.3.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Πιστοποιητικά από αρμόδιους φορείς που να βεβαιώνουν τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας( π.χ.
ISO 9001 ή ισοδύναμο (συμμόρφωση με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) 82 όπου προβλέπεται.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
78

79

80

81

82

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν,
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.
Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους83 που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.84

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης85
Κριτήριο ανάθεσης86 της Σύμβασης87 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: μόνο
βάσει τιμής88 (χαμηλότερη ) στο σύνολο της ομάδας ή των ομάδων που υποβλήθηκε προσφορά.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται ανά τμήμα με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό
προυπολογισμό της μελέτης (αριθμ. 16/2018) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε τμήματος .
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία ή και περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών
ως αυτά καθορίζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα αφορά το
σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στο τμήμα που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
83
84

85

86

87

88

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής89.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
[Ηλεκτρονική Διαδικασία]
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 90.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της91.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα92, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

89
90

91
92

Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ.
1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας93.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν94: α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/201695, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της
παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, β) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης
η οποία προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής
έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

93
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Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους
Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του σχετικού
παραρτήματος , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα96 97.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν98.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Επειδή η ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος δεν αποτυπώνει όλα τα ποσοστά ΦΠΑ της μελέτης παρά
μόνο το ποσοστό ΦΠΑ 24%, δεν θα ληφθεί υπόψη το ΦΠΑ του συστήματος.
Η σύγκριση τιμών θα γίνει χωρίς ΦΠΑ.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Επειδή η ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος δεν αποτυπώνει την τιμή μονάδος των ειδών μιας ή
περισσοτέρων ομάδων/τμημάτων , ο προσφέρων θα πρέπει να συμπληρώσει το αντίστοιχο έντυπο του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την αντίστοιχη ομάδα, όπου θα αναγράφεται
η τιμή μονάδος ή το ποσοστό έκπτωσης και να επισυνάψει στο σύστημα , ψηφιακά υπογεγραμμένα το
αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο.
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα θα συμπληρωθεί η τελική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένης της
έκπτωσης σε ευρώ στο σύνολο των ζητούμενων ειδών. Για τη σύγκριση τιμών λαμβάνεται υπόψη η
προσφερόμενη τελική τιμή στο σύνολο των ζητούμενων χωρίς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση διαφοράς του Τιμολογίου Προσφοράς και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου λαμβάνεται υπόψη το παραγόμενο ψηφιακά αρχείο και ο υπολογισμός της
έκπτωσης γίνεται από την υπηρεσία.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το
Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών, ήτοι το κόστος μεταφοράς των ειδών στους φορείς.
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται
σε δύο δεκαδικά ψηφία.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που δεν
δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως
96
97
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Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.
Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
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απαράδεκτες.
Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης .
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό. Τα ποσοστά
έκπτωσης των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς ούτε και
σε τυχόν παρατάσεις της.
Οι τιμές των προσφορών νοούνται για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπει η διακήρυξη
ή η τεχνική προσφορά.
Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει ο
προμηθευτής, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες (πλην
συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε
καμία συμπληρωματική δαπάνη. Συνεπώς είναι απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από
μεταγενέστερα γεγονότα ή μετρήσεις αφού η προσφορά είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή ο
οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων μετρήσεις.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών99
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν
ογδόντα(180) ημερών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών100
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
99
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Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
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υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,101
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών102
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:




Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 27/11/2018 και ώρα 10.00΄π.μ.[103] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών .
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου104.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

102

103

104

Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)
Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την
παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
2.4.3.1 της παρούσας.
Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να
έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή105 προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή
εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της
Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω
ενιαία απόφαση]
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές106.
[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση]
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων107 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου108

-

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
105
106
107

108

μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ.
εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
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αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του109.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας . Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36
του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του

109

Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .110
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες111 από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής112 η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης113.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά114 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών115
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
110
111
112
113
114
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Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
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Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής116.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ117.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά118.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

116
117

118

Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 119
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του

119

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .120

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.121. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/122 123

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης124
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
120
121
122

123

124

Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016
Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : Το 100% της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών , ή και τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των φορέων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016125
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου καθώς και με
κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος126 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου (ή του Διοικητικού
Συμβουλίου του εκάστοτε Νομικού Προσώπου), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή στον χρόνο παράτασης που
του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 .
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
125

126

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο127 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων128
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

127
128

Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων κατόπιν έγγραφης ή τηλεφωνικής παραγγελίας
τους.
Για τον Δήμο : η παράδοση θα γίνει , κατόπιν συνεννόησης με τις υπηρεσίες του , στα τηλ: 2251350584,
2251025555.
Για το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης : η παράδοση θα γίνει , κατόπιν συνενόησης με
τις υπηρεσίες του , στο τηλ: 2251045333.
Για το ΙΔΡΥΜΑ «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
2253031594.

«ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» : στο τηλ.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές των Νομικών Προσώπων του, πρωτοβάθμιες ή και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16129
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό
έλεγχο. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής (του κάθε φορέα ξεχωριστά) μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει
πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

129

Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης,
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις
παραπάνω αρμοδιότητες”
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
εντός δέκα (10) ημερών, από τις αρμόδιες επιτροπές των φορέων.Αν η παραλαβή των υλικών και η
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον
οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.130

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.

130

Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764),
η οποία δεν έχει καταργηθεί.
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6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου -Μελέτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: 16/2018

ΕΝΙΑΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η
ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες α)
του Δήμου και των ΝΠΔΔ : β) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
γ)«ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του
Δήμου Λέσβου»
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CPV : 39830000-9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

198.397,86

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για
τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ :

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

α) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

β) «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Τμήμα αποθηκών-προμηθειών υλικού)
εξοπλισμού υπηρεσιών
Γραφείο Προμηθειών & Δημοπρασιών
Προμηθειών

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Ταχ. Κωδ: 811 00
Πληροφορίες: Ε. Αργυρού
Τηλ: 2251350565
Fax: 2251350510
e-mail: promithies@mytilene.gr

1.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του
α) Δήμου Λέσβου και των Νομικών του Προσώπων και συγκεκριμένα των: β) Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» γ) ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ – ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» για ένα έτος.
Λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη των αναγκών του κάθε φορέα ξεχωριστά , σύμφωνα πάντα με τις προμελέτες και
τις σχετικές αποφάσεις των Δ.Σ. των , όπως αναφέρονται παρακάτω:
Α) ΟΜΑΔΑ Α΄- ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου: προμελέτη
αριθμ. 02/2018, σε βάρος των κάτωθι κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.
Κ.Α.
10.6634.0000

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου

80.000,00

Λέσβου
20.6634.0000

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

50.000,00

20.6635.0001

Προμήθεια ειδών απόσμησης κάδων

1.000,00

20.6635.0002

Προμήθεια σάκων απορ/των

20.000,00

ΣΥΝΟΛΑ:

151.000,00
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Β) ΟΜΑΔΑ Β΄- ΦΟΡΕΑΣ: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»: προμελέτη αριθμ. 5/2018 για τις
ανάγκες των δομών του : παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ, κ.α. και για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί και εγκριθεί σχετική
πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018, συνολικού ύψους 26.797,68 ευρώ από τον Κ.Α. 15.6634, και έχει
εγκριθεί με την αριθμ. 98/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ .
Γ) ΟΜΑΔΑ Γ΄- ΦΟΡΕΑΣ: «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» – ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»: προμελέτη
αριθμ. 403/3-9-2018 για τις ανάγκες ηλικιωμένων του Ιδρύματος και για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί και εγκριθεί
σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018, συνολικού ύψους 20.600,00 ευρώ, και έχει εγκριθεί με
την αριθμ. 88/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ .
Επίσης λαμβάνοντας υπόψη : το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
τεύχος ΑΕ240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ18), «Διαδικασία ανάδειξης προμηθευτώνχορηγητών, για προμήθειες α) τροφίμων, β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παράγων των
σχετικών υπηρεσιών, γ) ......».
Καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) τεύχος Α΄ « Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών».
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 162.547,25 ,όπως αναλυτικά εμφανίζεται παρακάτω:
ΟΜΑΔΑ
ΦΟΡΕΑ
Σ
Α

ΦΟΡΕΑΣ

Κ.Α.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ

10-6634.0000
20-6634.0000
20-6635.0001
20-6635.0002

80.000,00
50.000,00
1.000,00
20.000,00

151.000,00

Β

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

15-6634

26.797,68

26.797,68

Γ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

70.6635

20.600,20

20.600,20

ΣΥΝΟΛΟ:

198.397,86

198.397,88

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προισταμένη του Τμήματος
Προμηθειών

Ε.ΑΡΓΥΡΟΥ

ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για
τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ :

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

α) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τμήμα αποθηκών-προμηθειών υλικού)

γ ) «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
«ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του Δήμου Λέσβου»

εξοπλισμού υπηρεσιών
Γραφείο Προμηθειών & Δημοπρασιών
Προμηθειών

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Ταχ. Κωδ: 811 00
Πληροφορίες: Ε. Αργυρού
Τηλ: 2251350565
Fax: 2251350510
e-mail: promithies@mytilene.gr

2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν σε τυποποιημένες κλειστές συσκευασίες για
την καλύτερη μεταφορά , υγιεινή αλλά και αποθήκευση όπως αυτές φαίνονται στους
πίνακες
του
ενδεικτικού
προϋπολογισμού.
Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι με ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσουν
και να καταθέσουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο τον πίνακα τεχνικής
προσφοράς
που
ακολουθεί
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δ΄).
Όλα τα προϊόντα θα είναι άριστης ποιότητας, εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις
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ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και
ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τη σχετική Ελληνική ισχύουσα νομοθεσίας και
την
Ε.Ε.
Αποκλείονται τα προϊόντα, ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους
σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας.
Στις προδιαγραφές οι συσκευασίες είναι ενδεικτικές και καθορίζουν την ποσότητα, ώστε
η καθαρή αξία να μη υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του είδους. Θα γίνονται όμως
αποδεκτά
για πρακτικούς λόγους (όπως η επάρκεια των ποσοτήτων να μοιρασθούν στα
διάφορα
κτίρια χωρίς το άνοιγμα των συσκευασιών) συσκευασίες έως και το διπλάσιο
αυτών
που αναγράφονται στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Στην
προσφορά
θα
κατανομάζεται υποχρεωτικά για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα το
εμπορικό
σήμα/βιομηχανία
παραγωγής-συσκευασίας
/βάρος.
Κατά τα άλλα τα υλικά θα πρέπει να είναι, όπως περιγράφονται στον πίνακα του
ενδεικτικού
προϋπολογισμού
και
των
τεχνικών
προδιαγραφών.
Οι
συμμετέχοντες
μπορούν
να
καταθέσουν
προσφορά:
Για το σύνολο των προς προμήθεια υλικών για μία ή και περισσότερες ομάδες (
ΟΜΑΔΑ
–
ΦΟΡΕΑ)
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή ανά ΟΜΑΔΑ - ΦΟΡΕΑ.
Οι συμβάσεις θα υπογραφούν και θα εκτελεσθούν από τον κάθε φορέα
(ΟΜΑΔΑ)
ξεχωριστά.

Α) ΟΜΑΔΑ Α΄- ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ο Δήμος Λέσβου έχει την ανάγκη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές
προδιαγραφές των ειδών:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α΄ ποιότητας από πρωτογενή
χαρτοπολτό. Βάρους 120-130 gr/ρολό 400-450 διπλών φύλλων με ανοχή
+/- 10%, με πλάτος 0,105m με ανοχή +/- 5% και ολικό μήκος ρολού min 40
μέτρα προσθήκη +/- 10%, σε πλαστική συσκευασία ή σε κιβώτιο 40-48
ρολών.
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ

Καθαρό βάρος ρολού 1 κιλό με ανοχή +/- 5%. Με 100% χημικός και
θερμομηχανικός πολτός, 500 φύλλα +/- 5% ανά ρολό, μήκος ρολού 100m
+/- 5%. Διπλά φύλλα διαστάσεων 19cmx22cm +/- 5%.

3

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Λευκές, μαλακές διαστάσεων 24x24 περίπου, λευκασμένος χημικός πολτός
100% Α΄ ποιότητας, από πρωτογενή χαρτοπολτό, αριθμός φύλλων στο
πακέτο 750, συσκευασία πλαστική, αεροστεγή θήκη.

4

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

5

ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ

Πανάκια με μικροϊνες για τον καθαρισμό τζαμιών, διαστάσεων 30x30 εκ.
Δεν αφήνουν χνούδι και ίχνη στο πέρασμά τους. Μπορεί να πλυθεί στο
ο
πλυντήριο στους 60 C χωρίς μαλακτικό.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Σφουγγάρι κουζίνας (4x14x3 cm ή 8x12.5x3 ή οτιδήποτε ενδιάμεσα). Να
είναι εξαιρετικής αντοχής, να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του.
Η μία πλευρά του θα φέρει σκληρή επιφάνεια για να μπορεί να
απομακρύνει εύκολα τα καμένα υπολείμματα.

7

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ

Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου 2,5-5%) –
τύπου χλωρίνης- σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να
περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει
πινακίδα με οδηγίες για την αραίωση (τουλάχιστον 1 μέρος διαλύματος / 5
μέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8

ΥΓΡΟ
ΔΑΠΕΔΩΝ

Να περιέχει τουλάχιστον ενεργά επιφανειοδραστικά 3-5%, μη ιονικά
τασιενεργά <5%, ανιονικά τασιενεργά <5%, άοσμο ή με άρωμα ελαφρύ,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6

ΠΕΤΣΕΤΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Σε ρολό 14 μέτρων (τύπου vetex ή παρόμοιο). Υψηλής απορροφητικότητας
και αντοχής και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι. Να
αναγράφεται το μήκος. Ρολό συνθετικό πανί προτεμαχισμένο 0,32x14 μ.

9

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ

Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει οργανικό διαλύτη
(εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να
βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και
το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Μα
διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων. Επίσης να περιέχει συστατικά
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής
ένωσης

10

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΧΕΡΙΑ

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο PH, κατάλληλο για την
καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να μην
υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια χρήσης ουσιών.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΕΙΔΩΝ
ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ

Γυαλιστικό καθαριστικό ανοξείδωτων επιφανειών (τύπου ΒΙΑΛΚΑΛ ή
παρόμοιο) συσκευασία των 750ml.Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα
ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής
κλπ. Να είναι υγρό, άχρωμο. Ειδική σύνθεση για τον καθαρισμό και το
γυάλισμα των ανοξείδωτων επιφανειών. Να διαλύει ρύπους (λαδιά,
καμένα λίπη, τροφές κτλ). Να ψεκάζεται. Να μην χρειάζεται διάλυση. Να
δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας. Να φέρει
σήμανση CE. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την οδηγία 91/155
της Ε.Ε. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην
οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Να περιέχει τουλάχιστον 90% βιοδιασπόμενα
συστατικά. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να
λαμβάνονται. Να μην είναι εύφλεκτο, σημείο ανάφλεξης >100⁰C.

11
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

12

ΥΓΡΟ
ΠΙΑΤΩΝ

13

ΥΓΡΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ

Για καθαρισμό αλάτων από επιφάνειες (διάλυμα 5%). Βιοδιασπώμενο σε
ποσοστό > 90%. Να υπάρχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

14

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΧΕΡΙΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ειδικής συνθέσεως κρέμα στερεάς μορφής που περιέχει μικροσωματίδια
ικανά να αφαιρέσουν τις πιο δύσκολες βρωμιές. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ακόμη και χωρίς νερό.

ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΕ ΠΟΛΤΟ

Γαλάκτωμα ή γάλα ασβέστου (milk of lime),που είναι προϊόν που
παρασκευάζεται όταν αραιωθεί με νερό, αρίστης ποιότητας πολτός
ασβέστου. Χρησιμοποιείται κυρίως στους λευκούς χρωματισμούς σε
συνδυασμό με άλλα υλικά που του επαυξάνουν τις ιδιότητες του. Το
αιώρημα αυτό συνήθως περιέχει έως 40% κ.β. στερεά, σε σακιά των 22
κιλών.

16

ΓΑΝΤΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ

Γάντια κατασκευασμένα από νιτρίλιο σε κουτί των 100 τεμ. (χρώματος
μπλε ή λευκό). Ιδανικά για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή
μικροοργανισμών. Σε διάφορα μεγέθη. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100
τμχ/κουτί. Πρότυπα: ΕΝ 374 και ΕΝ 374-2. Σήμανση: CE , προμηθευτή,
κωδικό προϊόντος και έτος κατασκευής. Να φέρει εικονόσημο προστασίας
από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

17

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε διάφορα χρώματα.

18

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm πάχος 0,5mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών
αντοχών: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 1 (διάτρηση). Πρότυπα: ΕΝ 388,
420. Σήμανση: CE. Να αναγράφονται κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.

19

ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Κάδος σφουγγαρίσματος με χειρολαβή και στίφτη, απλός από ανθεκτικό
ανακυκλώσιμο πλαστικό. Χωρητικότητας 15-16 λίτρων.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ

Σφουγγαρίστρα βιδωτή βάρους τουλάχιστον 350γρ και μήκος κροσιού
τουλάχιστον 30cm (ανταλλακτικό) κατασκευασμένη από πρωτογενή
νήματα, με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην
αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα.
Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα
επιλεγεί.

15

20

21

22

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

Να έχει ουδέτερη οσμή, ειδική σύνθεση και να βοηθά τον καθαρισμό
ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα, καφές, αυγό κλπ). Να χρειάζεται
διάλυση ανάλογα με την σκληρότητα του νερού. Να δίνονται οδηγίες
χρήσεως και ασφαλείας. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές
που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ΕΕ. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα
με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ΕΕ. Να περιέχει
τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα συστατικά. Να αναγράφονται τα
ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΜΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΗ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα 450γρ, μήκος 70cm (ανταλλακτικό)
κατασκευασμένη από πρωτογενή νήματα, με εξαιρετική αντοχή στα
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της
και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα
με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί της παρούσας μελέτης.

ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

Ο κάδος θα είναι επαγγελματικού τύπου, με σύστημα μηχανικού
στυψίματος της σφουγγαρίστρας με την ανάλογη σφουγγαρίστρα και
κατάλληλο τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του
καθώς και την αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό του. Ο κάδος θα
αποτελείται από δύο μέρη, ένα για τα υγρά στυψίματος και ένα για τα
καθαρά. Χωρητικότητα 26 λίτρα. (Ως σετ εννοείται ο κάδος με το σύστημα
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ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
στυψίματος και το φορείο καθώς και την ανάλογη σφουγγαρίστρα).

ΚΟΝΤΑΡΙ
ΞΥΛΙΝΟ
ΣΚΟΥΠΑΣ/ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για την εφαρμογή στις υπό
προμήθεια οικιακές σκούπες και σφουγγαρίστρες της παρούσας μελέτης.

24

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κοντάρι επαγγελματικής σφουγγαρίστρας κατασκευής αλουμινίου χωρίς
πλαστική επένδυση, στιβαρής κατασκευής, ύψους 1,4μ , να εφαρμόζει
απόλυτα στην υπό προμήθεια επαγγελματική σφουγγαρίστρα. Ειδικό για
την εφαρμογή στις υπό προμήθεια επαγγελματικές σφουγγαρίστρες της
παρούσας μελέτης.

25

ΦΑΡΑΣΙ
ΚΟΝΤΑΡΙ

26

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ

Μεγάλης αντοχής και μεγάλης χωρητικότητας με ρύγχος από καουτσούκ.

27

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Φαράσι γαλβανιζέ μεγάλης αντοχής και μεγάλης χωρητικότητας.

28

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ

29

ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ

Μπατανόβουρτσα νο 30, πάχους 11,5 cm. και μήκος τρίχας pvc 150mm

ΣΚΟΥΠΑ
ΚΟΝΤΑΡΙ

Σκούπα κομπλέ εξαιρετικής ποιότητας για στεγνό σκούπισμα. Χόρτινη και
σκληρή. Θα είναι από χόρτο κεχριού. Το ύψος της σκούπας θα είναι
περίπου 0,50 μ.. Στο πάνω μέρος της (λαβή) θα γίνεται δέσιμο με σύρμα.
Το βάρος της θα είναι τουλάχιστον 1.000 gr., θα έχει 6 σειρές πλέξεων από
η
διπλό ανθεκτικό νήμα. Οι πέντε πλέξεις θα είναι ψηλά και η 6 πλέξη θα
είναι χαμηλά περίπου 12-15 εκ. από το τελείωμα της σκούπας. Κατά την
αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η αντοχή της σκούπας στο σκούπισμα
δρόμων. Η σκούπα με το καλύτερο δέσιμο και την μεγαλύτερη αντοχή θα
αξιολογηθεί με μεγαλύτερη βαθμολογία.

23

30

31

ΣΚΟΥΠΑ
ΚΟΝΤΑΡΙ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΧΟΡΤΙΝΗ

ΧΟΡΤΙΝΗ

32

ΣΚΟΥΠΑ
ΚΟΝΤΑΡΙ

ΟΙΚΙΑΚΗ

33

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΕ

ΜΕ

ΧΩΡΙΣ

ΜΕ

ΜΕ

Το υλικό κατασκευής να μην αλλοιώνεται από την ηλιακή ακτινοβολία, να
είναι πλήρως ανακυκλώσιμο & να μην επιβαρύνει το περιβάλλον.
Μεγάλης χωρητικότητας με ρύγχος από καουτσούκ. Με ενσωματωμένο
κοντάρι και σταθερή σύνδεση.

Φαράσι γαλβανιζέ μεγάλης αντοχής και μεγάλης χωρητικότητας (φαράσι
καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων). Με ενσωματωμένο κοντάρι
αλουμινίου.

Σκούπα κομπλέ εξαιρετικής ποιότητας για στεγνό σκούπισμα Χόρτινη και
σκληρή. Θα είναι από χόρτο κεχριού. Το ύψος της σκούπας θα είναι
περίπου 0,50 μ. Στο πάνω μέρος η σκούπα θα είναι συνδεδεμένη με ξύλινο
κοντάρι ύψους 0,90 μ. περίπου. Η σύνδεση της σκούπας με το ξύλο θα
γίνεται ή με δέσιμο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που θα κρίνει ο
προμηθευτής. Το βάρος της θα είναι τουλάχιστον 1.000 gr., θα έχει 6
σειρές πλέξεων από διπλό ανθεκτικό νήμα. Οι πέντε πλέξεις θα είναι ψηλά
και η 6η πλέξη θα είναι χαμηλά περίπου 12-15 εκ. από το τελείωμα της
σκούπας. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η αντοχή της σκούπας
στο σκούπισμα δρόμων. Η σκούπα με το καλύτερο δέσιμο και την
μεγαλύτερη αντοχή θα αξιολογηθεί με μεγαλύτερη βαθμολογία.
Σκούπα πλαστική οικιακή, ενισχυμένη. Αποτελείται από πλαστική βάση
στην οποία υπάρχει η οπή για την σύνδεση του κονταριού (βιδωτά), ενώ
από την άλλη πλευρά φέρει πλαστικές τρίχες 7-8 εκ. σε τουλάχιστον 6
σειρές στην μικρή διάσταση και σε τουλάχιστον 25 σειρές στη μεγάλη
διάσταση. Συμπεριλαμβάνει κοντάρι ανθεκτικό.
Κάδος απορριμμάτων γραφείου πλαστικός χωρητικότητας 15-20 λίτρων
χωρίς καπάκι. Να είναι εμφανίσιμος. Διάμετρος πάνω πλευράς περίπου
25-30 εκ. και 33-37 εκ.
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34

ΠΙΓΚΑΛ (WC)

Στρογγυλό, κλειστό. Βουρτσάκι με λαβή από πλαστικό (ανθεκτικό) και με
βάση στήριξης από ίδιο υλικό όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι. Η βάση
του πιγκάλ θα είναι στρογγυλή και κλειστή περιμετρικά. Διαστάσεων
περίπου 33εκ. ύψος συνολικό και διάμετρος δοχείου βάσης 10εκ.

35

ΚΑΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (WC)

7 λίτρων τετράγωνος, πλαστικός με καπάκι με μηχανισμό ποδομοχλού για
το άνοιγμα του καπακιού.

36

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Ψεκαστηράκι με ρυθμιζόμενη διασπορά, υψηλής αντοχής, Πλαστικά ,
χωρητικότητας 700 ml - 750 ml με δείκτη στάθμης. Αποτελούνται από
βάση δοχείου χωρητικότητας 700-750 ml και την αντλία που βιδώνει πάνω
στη βάση.

37

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ
ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ

ΚΗΠΟΥ

ΜΕ

Τσουγκράνα ατσάλινη σφυρήλατη με 14 δόντια μεταλλική με ξύλινο
στειλιάρι των 120εκ. έως 150εκ.

38

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ
ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ

ΓΚΑΖΟΝ

ΜΕ

Τσουγκράνα – σκούπα γκαζόν ή φύλλων, επαγγελματική, μεταλλική με
ξύλινο στειλιάρι των 1,20μ. έως 1,50μ.

39

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 52Χ75 cm, με κορδόνι, από
πρωτογενές υλικό αντοχής, πάχους 22 mic, να μη σχίζονται εύκολα σε
συσκευασία με 10 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ.

40

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σακούλες γραφείου διαστάσεων 45Χ55 cm από πρωτογενές υλικό αντοχής
πάχους 8 micro να μην σχίζονται εύκολα σε συσκευασία με 30 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ,
πάχους 8mic.

41

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΑΥΡΕΣ 90X110

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, με
πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που να
εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζονται,
διαστάσεων:0,90Χ1,10. Πυκνότητας 0,910-0,925 ανά G/CC αντοχή στη
θραύση 170kg/cm2.

42

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΑΥΡΕΣ

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων μαύρες 65Χ80εκ.,
75Χ100εκ.,
55Χ75Χ100εκ., 60Χ75εκ., 55Χ80εκ. από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου,
με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που
να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζονται.

43

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΛΕΥΚΕΣ

Σακούλες λευκές απορριμμάτων 65Χ80εκ., 75Χ100εκ., 55Χ75Χ100εκ.,
60Χ75εκ., 55Χ80εκ. από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, με πτυχωτές
πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που να
εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζονται.

44

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ

Ενισχυμένες σακούλες από ειδικό μίγμα πολυαιθυλενίων (LDPE + DPE).
Εγγυημένες ότι δεν θα σχιστεί ο πάτος τους κατά την χρήση.

Β) ΟΜΑΔΑ Β΄- ΦΟΡΕΑΣ: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
Το ΝΠΔΔ έχει την ανάγκη προμήθειας ειδών καθαριότητας - υγιεινής και λοιπών αναλωσίμων ειδών ,σύμφωνα με
τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ ¨Κ.Π.&
Α.Δ.Λ.¨ έτους 2017 όπως περιγράφονται παρακάτω:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ:

2

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟΥ:

3

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ:

Λευκές μαλακές διαστάσεων 17χ17 με ανοχή +-5%, λευκασμένος χημικός
πολτός 100% Α΄ποιότητας, από πρωτογενή χαρτοπολτό, αριθμός φύλλων
στο πακέτο 100, συσκευασία πλαστική αεροστεγή θήκη. (Ως τεμάχιο
εννοείται το ένα πακέτο των 100 χαρτοπετσετών) Απαιτείται η
προσκόμιση δείγματος.

4

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ:

Χαρτοβάμβακας λευκός, απορροφητικός, κατασκευασμένος από 100%
χημικό πολτό απαλός και ανθεκτικός στην χρήση, σε δύο φύλλα
διαστάσεων περίπου 40cm X60cm .

Λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α΄ ποιότητας από πρωτογενή
χαρτοπολτό. Βάρους 120-130 gr/ρολό 400-450 διπλών φύλλων με ανοχή
+/-10%, με πλάτος 0,105m με ανοχή +/-5% και ολικό μήκος ρολού min 40
μέτρα προσθήκη +/-10%, σε πλαστική συσκευασία ή σε κιβώτιο 40-48
ρολών. (Ως τεμάχιο εννοείται το 1 συσκευασία)
Καθαρό βάρος ρολού 1000gr με ανοχή +/-5%. Με 100% χημικός και
θερμομηχανικός πολτός, 500 φύλλα +/-5% ανά ρολό, μήκος ρολού
100m+/-5%. Διπλά φύλλα διαστάσεων 19cmΧ22cm+/-5%. (Ως τεμάχιο
εννοείται το 1 ρολό)

Κατά την χρήση δεν αφήνει υπολείμματα, και δεν ερεθίζει το δέρμα. Σε
συσκευασία των 5 κιλών. (Ως τεμάχιο εννοείται η μια συσκευασία των 5
κιλών)
5

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ:

Μωρομάντηλα υγρά, σε συσκευασία 72 τεμαχίων, σε πλαστική σακούλα
η σε κουτί, με ευχάριστο άρωμα και υποαλλεργικά. Χωρίς οινόπνευμα με
ουδέτερο Ph για το δέρμα, δερματολογικά ελεγμένα. (Ως τεμάχιο
εννοείται η συσκευασία των 72 μωρομάντηλων)

6

ΒΑΜΒΑΚΙ:

Το βαμβάκι να είναι από 100% υδρόφιλο φαρμακευτικό. Να είναι λευκό,
μαλακό και να κόβεται εύκολα. Να πληροί τις προδιαγραφές της
Ελληνικής Φαρμακοποιίας και να φέρει σήμανση CE. Συσκευασμένο σε
πλαστική συσκευασία 140 έως 150γρ. (Ως τεμάχιο εννοείται η
συσκευασία των 140-150γρ)

7

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ
ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ:

8

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ.

Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες νατρίου 2,5 - 5%) τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να
περιέχει µη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά
λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες για τη
αραίωση (τουλάχιστον 1 µέρος διαλύµατος / 5 µέρη νερού) και χρήση
καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η
συσκευασία των 4 λίτρων)

9

ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ.

σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων. Να φέρει οδηγίες
προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων)

Πετσέτα απορροφητική Νο 4 (τύπου Wettex ή παρόμοιο), διαστάσεων
30Χ30cm. Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος.
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ΥΓΡΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΑΠΕΔΟΥ:

Υγρό γενικού καθαρισμού- δαπέδου (σε συσκευασία δοχείου 3-5
λίτρων): να περιέχει τουλάχιστον ενεργά επιφανειοδραστικά 3 - 5%, μη
ιονικά τασιενεργά <5%, ανιονικά τασιενεργά < 5% άοσμο ή με άρωμα
ελαφρύ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαιτείται η προσκόμιση
δείγματος.

11

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΕ ΥΓΡΟ (συσκευασία
των 4lt) :

Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει οργανικό διαλύτη
(εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να
βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα
και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας.
Να διατίθεται σε συσκευασία των 4l . Επίσης να περιέχει συστατικά
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής
ένωσης. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων)

12

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΠΛΥΣIΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ:

Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι (σε συσκευασία
δοχείου 3-5 λίτρων) Να έχει ουδέτερη οσμή, Ειδική σύνθεση και να
βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσαι, λίπη, αίμα, καφές αυγό
κλπ). Να χρειάζεται διάλυση ανάλογα με την σκληρότητα του νερού. Να
δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίδονται οδηγίες ασφαλείας. Να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155
της ΕΕ. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην
οδηγία 89/542 της ΕΕ. Να περιέχει τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα
συστατικά. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει
να λαμβάνονται.

13

ΥΓΡΟ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ:

Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων σε υγρό παχύρευστο, (σε
συσκευασία δοχείου 3-5 λίτρων) για επαγγελματικό πλυντήριο,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

14

ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ (ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ):

Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων (Λαμπρυντικό) (σε συσκευασία 4
λίτρων), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να φέρει σήμανση CE, Να
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής
ένωσης, Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην
οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης, Να περιέχει τουλάχιστον 90%
βιοδιασπώμενα συστατικά, Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα
προστασίας, Να μην είναι εύφλεκτο. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία
των 4 λίτρων

15

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ:

(σε συσκευασία 10-20 κιλών): Το προϊόν θα είναι κοκκώδες, προϊόν
πύργου ξηράνσεως ομοιόμορφης εμφάνισης, ελεγχόμενου αφρισμού να
διαλύεται εύκολα στο νερό και τα συστατικά του να μην είναι επιβλαβή
στα καθαριζόμενα ρούχα, σύνολο ενεργών συστατικών άνω των 15% ,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

16

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ

Μαλακτικό ρούχων 4 λίτρων για πλυντήριο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων)
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ΣΚΟΝΗ
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ:

18

ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ :

19

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ:

20

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ
ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ 750ML:

21

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC:

22

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ:

23

ΥΓΡΟ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ:

24

ΣΦΟΥΓΚΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ :

Σφουγγάρι κουζίνας (7Χ14Χ3 cm ή 8Χ12,5Χ3 ή οτιδήποτε ενδιάμεσα). Να
είναι εξαιρετικής αντοχής ,να µην αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση
τους. Η μία πλευρά τους θα φέρει σκληρή επιφάνεια για να μπορεί να
απομακρύνει εύκολα τα καμένα υπολείμματα.

25

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Γάντια Κατασκευασμένα από νιτρίλιο σε κουτί των 100 τεμ. (χρώματος
μπλε ή λευκό). Ιδανικά για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή
μικροοργανισμών. Σε διάφορα μεγέθη. Είναι μιας χρήσης και δεν έχουν
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100
τεμάχια/κουτί. Πρότυπα: ΕΝ 374 και ΕΝ 374-2. Σήμανση: CE,
Προμηθευτή, κωδικό προϊόντος και έτος κατασκευής. Να φέρει
εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς . (Ως
τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 100 γαντιών)

26

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
(ΖΕΥΓΟΣ):

Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε διάφορα χρώματα.
(Ως τεμάχιο εννοείται το ζεύγος)

Σκόνη ενισχυτικού πλύσης (λευκαντικό) σε συσκευασία 140 -150 γρ. Να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το απορρυπαντικό. (Ως τεμάχιο
εννοείται η συσκευασία των 140-150 γραμμαρίων)
Αλάτι πλυντηρίου ρούχων τυποποιημένο σε συσκευασία 2,5 Kg,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η
συσκευασία των 2,5 κιλών)

Κρεμοσάπουνο για τα χέρια (σε συσκευασία 4 λίτρων) με ουδέτερο PH
κατάλληλο για καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της
επιδερμίδας. Να μην υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια χρήσης ουσιών. (Ως
τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων)
Γυαλιστικό καθαριστικό ανοξείδωτων επιφανειών μη οικοτοξικό σε
συσκευασία των 750ml με αντλία χειρός για ψεκασμό. Να αφαιρεί άλατα
ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη
υγιεινής κλπ. Να είναι υγρό, άχρωμο. Ειδική σύνθεση για τον καθαρισμό
και το γυάλισμα των ανοξείδωτων επιφανειών. Να διαλύει ρύπους
(λαδιά, καμένα λίπη, τροφές κτλ). Να μην χρειάζεται διάλυση. Να
δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας. Να περιέχει
βιοδιασπόμενα συστατικά. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα
προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται. Ανιονικά τασιενεργά λιγότερο
από 5%, μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5% Να μην είναι εύφλεκτο.
(Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 750ml) Απαιτείται η
προσκόμιση δείγματος
Υδατικό παχύρευστο διάλυμα σε πλαστική συσκευασία των 700-750 m
με ευχάριστο άρωμα και ph περίπου 2, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 700-750ml)
Απιονισμένο νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση (ατμοσίδερα κτλ) σε
συσκευασία πλαστική των 4 λίτρων. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία
των 4 λίτρων)

ΛΙΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Σε συσκευασία των 600 -750 ml με αντλία χειρός για ψεκασμό. (Ως
τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 600-750 ml)
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ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 80 m.

28

ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΔΙΑΦΑΝΗ
ΤΡΟΦΙΜΑ 250m:

ΓΙΑ

Μεμβράνη διαφανής τροφίμων σε ρολό πλάτους 30cm έως 35cm και
μήκους 250m/τμχ.

29

ΣΕΤ ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ:

Κάδος σφουγγαρίσματος με χειρολαβή και στίφτη απλός από ανθεκτικό
ανακυκλώσιμο πλαστικό. Χωρητικότητας 15-16 λίτρων.

30

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΟΙΚΙΑΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ).

Σφουγγαρίστρα μεγάλη τύπου wettex, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, με μεγάλη
απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο
κοντάρι που θα επιλεγεί

31

ΚΑΔΟΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΜΕ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ :

Ο κάδος θα είναι επαγγελματικού τύπου, με σύστημα μηχανικού
στυψίματος της σφουγγαρίστρας με την ανάλογη σφουγγαρίστρα και
κατάλληλο τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά
του καθώς και την αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό του. Ο κάδος
θα αποτελείται από 2 μέρη ένα για τα υγρά στυψίματος και ένα για τα
καθαρά. Χωρητικότητα 25λτ (Ως σετ εννοείται ο κάδος με το σύστημα
στυψίματος και το φορείο καθώς και την ανάλογη σφουγγαρίστρα).

32

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΚΟΥΠΑΣ:

Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου ή σφουγγαρίστρας μήκους 1,40m χωρίς
πλαστική επένδυση. Θα μπορεί να προσαρμοστεί στις υπό προμήθεια
σκούπες και σφουγγαρίστρες.

33

ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ:

Σκούπες για στεγνό σκούπισμα κατάλληλες για δρόμους από χόρτο
κεχριού. Το ύψος της θα είναι περίπου 50cm. Στο πάνω μέρος της θα
γίνεται δέσιμο με σύρμα ενώ στο ενδιάμεσο τμήμα θα υπάρχουν
δεσίματα (ράψιμο) με πλαστική κλωστή. Θα φέρει κοντάρι ύψους
περίπου 90cm. Η σύνδεση του κονταριού με την σκούπα θα
επιτυγχάνεται με τέτοιο τρόπο που να δίνει σταθερότητα.

34

ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ :

35

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
45Χ55

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

από πρωτογενές υλικό αντοχής πάχος 8 micro να μην σχίζονται εύκολα
σε συσκευασία ρολό 30 τεμαχίων. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα ρολό με 30
σακούλες). Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος.

36

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΜΑΥΡΕΣ
65Χ80,εκ.,75Χ100εκ.,55Χ75Χ100ε
κ. ,60Χ75εκ.,55Χ80εκ.:

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου,
με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που
να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζονται.
Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος.

37

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΑΙΛΟΝ
ΑΧΡΩΜΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ :

Μεγάλης αντοχής, να μην ξεκολλούν εύκολα, σε επιλεγόμενα μεγέθη
(40x30cm & 50x70cm) σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών.
Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος.

Αλουμινόχαρτο, κατάλληλο για τρόφιμα, συσκευασία 80 μέτρων/τμχ.

Σκούπες πλαστικές οικιακές ενισχυμένες. Αποτελούνται από πλαστική
βάση στην οποία υπάρχει η οπή για την σύνδεση του κονταριού ενώ από
την άλλη πλευρά φέρει πλαστικές τρίχες 5-7εκ. σε τουλάχιστο 4 σειρές
στην μικρή διάσταση και σε 20 σειρές στην μεγάλη διάσταση. Με
κοντάρι αντοχής.
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ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ:

39

ΑΠΛΩΣΤΡΑ:

Απλώστρα ρούχων πτυσσόμενη μεταλλική κατάλληλη για μπαλκόνι. Θα
αποτελείται από 3 θέσεις απλώματος (δυο ανακλινόμενες πλαϊνές και
μια κεντρική)

40

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ:

Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών μπαταριών των 1.5V
LR03. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία με 4 μπαταρίες).20

41

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ:

Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών μπαταριών των 1.5V
LR6. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα ρολό με 30 σακούλες).

42

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ
ΚΑΙ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ.

Εντομοκτόνο σε σπρέι για κατοικημένους χώρους. Τα σταγονίδια που
απελευθερώνονται κατά τον ψεκασμό, περιέχουν δραστικά συστατικά,
που καταπολεμούν αμέσως τα βαδιστικά έντομα όπως κατσαρίδες και
μυρμήγκια. Η διάρκεια δράσης του θα είναι μεγαλύτερη από 3
εβδομάδες. Σε σπρέι των 300ml. Θα φέρει πάνω στην συσκευασία
οδηγίες χρήσεως και προφυλάξεως.

43

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ
ΣΚΟΝΗ:

Αποφρακτικό σωληνώσεων σε σκόνη για νιπτήρες, μπανιέρες και
νεροχύτες. Να μην απαιτεί ζεστό νερό για την απόφραξη. Σε συσκευασία
των 50-60γρ.

44

ΣΥΡΜΑ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ΤΕΜ

45

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 15m.

46

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ:

Αντιβακτηριδιακό Καθαριστικό Επιφανειών (σε συσκευασία 500ml.)που
να εξουδετερώνει πάνω από το 90% των βακτηριδίων,
συμπεριλαμβανομένου του E. coli, της σαλμονέλας, του MRSA και του
ιού της γρίπης. Να είναι απαλό & άοσμο σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, αλλά αποτελεσματικό, χωρίς λευκαντικό και χρώμα, να είναι
ασφαλές για χρήση σε επιφάνειες προετοιμασίας φαγητού κι γύρω από
τον εξοπλισμό των παιδιών. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των
500ml) Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος.

47

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 475ml.

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel, 475ml με αντλία.

Προσκόμιση δείγματος.

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel με μικροβιολογική δράση,
βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο. Αλκοολούχο
διάλυμα ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel, κατάλληλο για υγιεινή
αντισηψία των χεριών με εντριβή. Να έχει πολύ καλή συμβατότητα με το
δέρμα με παράγοντες προστασίας γλυκερίνη, λανολίνη και με διακριτικό
άρωμα. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 475ml) Απαιτείται η
προσ

Υποσέντονο αντιμικροβιακό διαστάσεων 60cmΧ90cm. Να είναι απαλά,
απορροφητικά. Να πλένονται ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες και να
μην φθείρονται εύκολα.

ΣΚΛΗΡΟ

Ως τεμάχιο νοείται η συσκευασία των 4 συρμάτων.

ΧΑΡΤΙ

Αντικολλητικό χαρτί, κατάλληλο για τρόφιμα, συσκευασία 15
μέτρων/τμχ.
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48

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 93

49

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ συσκ.
100τεμ.

Οινόπνευμα φωτιστικό 93 βαθμών, χρώματος μπλέ , κατάλληλο για
καθαρισμό επιφανειών, απολυμάνσεις και λοιπές χρήσεις. (Ως τεμάχιο
εννοείται η συσκευασία των 400-450ml)

Καλαμάκια χρωματιστά σπαστά, συσκευασμένα 1/1 σε έντονα χρώματα
κατάλληλα για τρόφιμα.
(Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 100 τεμ.)

50

ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΟΤΗΡΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ 250-300ml.

ΜΙΑΣ

Πλαστικά ποτήρια μίας χρήσης χωρητικότητας 250-300 ml. Χρώματος
άσπρου ή διαφανή. Κατάλληλα για υγρά τρόφιμα. (Ως τεμάχιο εννοείται
η συσκευασία των 50 τεμ.) Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος.

51

ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΟΤΗΡΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ 130-150ml.

ΜΙΑΣ

Πλαστικά ποτήρια μίας χρήσης χωρητικότητας 130-150 ml. Χρώματος
άσπρου ή διαφανή. Κατάλληλα για υγρά τρόφιμα. (Ως τεμάχιο εννοείται
η συσκευασία των 50 τεμ.). Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος.

Γ) ΟΜΑΔΑ Γ΄- ΦΟΡΕΑΣ: «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» – ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»:
Το ΝΠΔΔ έχει την ανάγκη προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Λοιπών Ειδών Υγιεινής για τις ανάγκες του
Ιδρύματος σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών:

1

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ
ΠΕΤΣΕΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ VETEX) ΡΟΛΟ
14 ΜΕΤΡΑ

Σε ρολό περίπου 14 µέτρα (τύπου vetex ή παρόµοιο).
απορροφητικότητα, άριστης ποιότητας και γρήγορο στέγνωµα, χωρίς

2

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ

Συµπυκνωµένο αποσµητικό αρωµατικό χώρου 500ml (τύπου ΚΟΧ).

3

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
4 ΛΙΤΡΩΝ

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαµηλού αφρισµού κατάλληλο για όλες

Υψηλή

να αφήνει χνούδι.

τις επιφάνειες που πλένονται. Κατάλληλο για επιφάνειες από :ξύλο,
πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα , τοίχους κ.λ.π.
Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζηµα , να έχει ευχάριστη και διακριτική οσµή.
Πλαστική οικονοµική φιάλη 4 λίτρων πάνω στην οποία θα αναγράφονται
οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα
µε οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια
κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

4

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
(100τεµ/κουτί) Medium

Πεδίο χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.
Χαρακτηριστικά: Υποαλλεργικά, Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή
από ανθεκτικό υλικό. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεµάχια/κουτί.
Να φέρει σήµανση CE
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5

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Καθαριστικό εµποτισµένων λεκέδων για επιφάνειες. Δεν είναι όξινο

ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ

και δεν χαλάει το γυάλισµα των µαρµάρων πλακιδίων. Διασπά τους

5 ΛΤ.

λεκέδες που έχουν εισχωρήσει σε βάθος, όπως το µελάνι, ο καφές,
το λάδι, το κρασί και άλλους λεκέδες από χρωστικές ουσίες.

6

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ (WC)

Κατάλληλο για επιφάνειες εµαγιέ σε συσκευασία 750 ml. Να φέρει
σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που
δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει
συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της
ευρωπαϊκής ένωσης.

7

ΚΟΝΤΑΡΙ
ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ

Αλουµινίου, µήκους 1,40 µέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην
επαγγελµατική σφουγγαρίστρα

8

ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓ/ΡΑ/ΣΚΟΥΠΑ
ΟΙΚ

INOX, µήκους 1,30 µέτρα (+-5), να βιδώνει απόλυτα στην οικιακή
σφουγγαρίστρα και την σκούπα.

9

ΚΟΥΒΑΣ
ΓΙΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

Κουβάς 10lt και στίφτης σφουγγαρίστρας

10

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ

ΣΤΥΨΙΜΟ

Παχύρευστο διάλυµα κατάλληλο για πλύσιµο χεριών. Να διατίθεται
σε συσκευασία των 4 λίτρων. Θα πρέπει να είναι ουδέτερου pH,
περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη.
Τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά.

11

ΜΑΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ

Από µη υφαντό υλικό που σφραγίζεται µε αντιβακτηριακή ουσία
που αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων. Να απελευθερώνουν τη
βρωµιά όταν ξεβγάζονται, αντί να την παγιδεύουν όπως οι νηµάτινες.
Να µην ξεφτίζουν, ούτε να αφήνουν υπολείµµατα. Να είναι ανθεκτικές,
και να πλένονται έως τους 95°C. Να συνδυάζονται µε κοντάρι
αλουµινίου και κεφαλή µάπας. Να είναι σε χρώµα πράσινο.

12

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)

ΟΙΚΙΑΚΗ

Σφουγγαρίστρα 300-350γρ, από φυσικά και συνθετικά νήµατα,
µε αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει
χνούδια κατά τη χρήσης της, µε µεγάλη απορροφητικότητα. Θα
πρέπει να εφαρµόζουν απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι που θα
επιλεγεί για την σφουγγαρίστρα

13

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Φαράσι πλαστικό µε ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, µεγάλης αντοχής

14

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ

Συµπυκνωµένο διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου, µε καθαριστικές απολυµαντικές ιδιότητες και περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο.
σε ενεργό χλώριο (Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην
οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας.

15

ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΧΟΝΔΡΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

16

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΣΥΣΚ. 6 ΤΕΜ.

Ανοξείδωτο σύρμα εξαιρετικής αντοχής , σε σπειροειδή µορφή , που δεν
αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του, βάρους 1 κιλού.
Σφουγγάρια για πλύσιµο σκευών διάστασης 15Χ10 εκατοστών το
καθένα / τεµ. Σφουγγάρια για το πλύσιµο σκευών εξαιρετικής
αντοχής µε σκληρή και µαλακή επιφάνεια για την καταπολέµηση
µικροβίων που να µην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του.
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17

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 λίτρων

Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες
επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάµια, βιτρίνες , παράθυρα, παρµπρίζ
και τζάµια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να αποµακρύνει σκόνη , λεκέδες,
στίγµατα και δακτυλιές. Να µην αφήνει ίχνη, θαµπάδες και υπολείµµατα.
Συσκευασία σε πλαστική φιάλη µε οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης
και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 lt . Να φέρει σήµανση
CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην
οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά
σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της
ευρωπαϊκής ένωσης

18

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
λίτρα

ΓΙΑ

ΑΛΑΤΑ

4

Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόµοιο) συσκ. 500 ml.
Να διαλύει αµέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείµµατα σαπουνιού που
επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και
σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Να φέρει
σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που
δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει
συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της
ευρωπαϊκής ένωσης.

19

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΙΑΤΩΝ
ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 380 γραµ.

ΓΙΑ

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιµο πιάτων, ποτηριών, σκευών ,
κατσαρόλες και µαχαιροπήρουνα στο χέρι. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο,
να διεισδύει γρήγορα , και να διαλύει εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα σε
πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Eιδικής σύνθεσης που να βοηθά
στον καθαρισµό ρύπων κάθε µορφής (τσάι, λίπη , αίµα καφές, αυγά κ.λ.π.).
Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώµενα Σε
συσκευασία 380γρ.

20

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΙΑΤΩΝ 4 λίτρων

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

21

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΟ 10-20 λίτρων

Απορρυπαντική σκόνη για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο 10-20 λίτρων

22

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ
ΡΟΥΧΩΝ 4 λίτρα

Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων σε συσκ.4 λίτρων

23

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιµο πιάτων στο πλυντήριο 4lt.

Σφουγγάρια για το πλύσιµο σκευών εξαιρετικής αντοχής µε σκληρή
και µαλακή επιφάνεια για την καταπολέµηση µικροβίων που να µην
αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του.

24

Πιγκάλ µε βουρτσάκι καθαρισµού λεκάνης WC
ΠΙΓΚΑΛ ΓΙΑ W.C.

25

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 5 Λίτρων

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών 4lt. Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά µε
δραστικό τρόπο στη µείωση των ιών που µεταδίδονται κυρίως µέσω
των χεριών.

26

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Από πλαστικό ανθεκτικό, άριστης ποιότητας, σε όλα τα µεγέθη σε
συσκευασία από πλαστικό περίβληµα, ανά τεµάχιο.
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27

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 250m*30

28
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΕΣΤΙΩΝ

ΦΟΥΡΝΩΝ

ΚΑΙ

29

Μεµβράνη διαφανής 200*30 µέτρα

Spray αφρού για τον καθαρισµό φούρνων και καµµένων λιπών σε συσκ.5
λίτρων

Να περιλαµβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά
ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ300ml

ΜΥΡΜΗΓΚΙ

προτίµηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο ,να διατίθεται
σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληρεί τις οδηγίες
και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται
(εσωτερ. χώρου).

30

ΚΕΦΑΛΗ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)

Σφουγγαρίστρα 250 γρ., από φυσικά και συνθετικά νήµατα, µε αντοχή
στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά τη
χρήσης της, µε µεγάλη απορ/κότητα. Θα πρέπει να εφαρµόζουν
απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί

31

Σαμπουάν μαλλιών για όλους τους τύπους και για συχνή χρήση
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΑΛΛΙΩΝ 1ΛΤ

Σε συσκευασία πλαστική του ενός λίτρου με ευχάριστο άρωμα.
Υποαλλεργικό με ουδέτερο PH.

32

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 1 ΛΤ

Αφρόλουτρο σώματος σε συσκευασία πλαστική του ενός λίτρου με
ευχάριστο άρωμα. Υποαλλεργικό με ουδέτερο PH.

33

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ

Σφουγγάρι σώματος μετρίου μεγέθους. Από την μία πλευρά φέρει χονδρή
επιφάνεια (σκληρή) ενώ από την άλλη μαλακή .

ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: 33760000-5)
34

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 138gr

Δίφυλλο χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας που να αποσυντίθεται εύκολα

4 ΡΟΛΩΝ

στο νερό (πλήρως υδατοδιαλυτό). Να είναι απαλό και αντοχής στη
χρήση. Τα φύλλα να χωρίζονται µεταξύ τους µε διάτρηση κατά τρόπο
ώστε να είναι εύκολη η κοπή φύλλου από φύλλο. Κατά την παράδοση
τα ρολά πρέπει να περιβάλλονται µε πλαστικό περίβληµα από
πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε κανένα σηµείο του χαρτιού
καθαριότητας να µην παραµένει εκτεθειµένο. Η αρχή του χαρτιού
να είναι ελαφρώς κολληµένη και η
κόλλα να µην διαπερνά το υπόλοιπα φύλλα, προς εύκολη χρήση και
αποφυγή σπατάλης. Σύνθεση: 100% λευκασµένος χηµικός
θερµοµηχανικός πολτός. Βάρος : 120 γραµµαρίων περίπου (έως -5%).

και

Θα αναγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, οι διαστάσεις (µήκος πλάτος), το βάρος
35

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr

Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά ενισχυµένο µε
διάτρηση από λευκασµένο χηµικό πολτό µε µεγάλη απορροφητικότητα
που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι
απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά.
Βάρος ρολού 1000 γρ. µε απόκλιση +/- 10%) Συσκευασία σε πλαστικό
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36

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 µέτρωνΧ45
εκ.

Αλουµινόχαρτο 100 µέτρων Χ 45 cm, Κλασικό αλουµινόχαρτο να προστατεύει
αποτελεσµατικά τα τρόφιµά από το φως και τις οσµές.
Από κράµα αλουµινίου υψηλής αντοχής και ποιότητας να διαθέτει
το ιδανικό πάχος για να µη σκίζεται και να µην τσακίζει,
να χρησιµοποιείται και από τις δύο πλευρές µατ και γυαλιστερή.

37

ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ (ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ)
50 µέτρων

Λαδόκολλα απλή, πακέτο των 50τεµ.

38

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ( 24 χ
24 / 750 φύλλων)

Χαρτοπετσέτες ,απαλές, λευκές, 750 φύλλων/ συσκευασία , διαστάσεις
24χ24cm (απόκλιση +-5%).

39

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (4000 φύλλα)

Πετσέτες για τα χέρια δίφυλλες 30Χ30cm (+-10cm) κατάλληλες για
τοποθέτησή τους σε θήκη ΖΙΚ - ΖΑΚ και τυλιγµένες µε πλαστικό
περίβληµα από πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε κανένα σηµείο του
χαρτιού καθαριότητας να µην παραµένει εκτεθειµένο. Θα αναγράφουν
αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (µήκος - πλάτος),
το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και την ποιότητα του χαρτιού
που προσφέρουν

40

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Χαρτοβάμβακας λευκός, υπέρ απορροφητικός, κατασκευασμένος
από 100% χημικό πολτό (ISO 91/84) Να είναι απαλός και ανθεκτικός
στην χρήση, σε επάλληλα φύλλα διαστάσεων περίπου 40cm X60cm .
Σε συσκευασία των 5 κιλών, μέσα σε ανθεκτική πλαστική σακούλα
και εξωτερικά σε σκληρό χάρτινο κιβώτιο για απόλυτη ασφάλεια
κατά την μεταφορά και την αποθήκευση

ΠΑΝΑΚΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Σε συσκευασία των 10 τεμαχίων

Προµήθεια
λοιπών
ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισµού
(Σάκοι Απορριµµάτων - CPV:
19640000-4)
41

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
1,10Χ0,80

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων
1,10Χ 0,90 εκ , πάχους 40-50 mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου.
Θα πρέπει να έχουν αντοχή σε σκίσιµο και σε εφελκυσµό και οι
ραφές τους να έχουν καλή θερµοπλαστική συγκόλληση για να
µην ανοίγουν. Το πολυαιθυλένιο από το οποίο κατασκευάζονται να είναι
ανακυκλώσιµο

42

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,30 Χ
1,10

Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων
1,30 Χ 1,10, πάχους 40-50 mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου.
Θα πρέπει να έχουν αντοχή σε σκίσιµο και σε εφελκυσµό και οι
ραφές τους να έχουν καλή θερµοπλαστική συγκόλληση για να
µην ανοίγουν. Το πολυαιθυλένιο από το οποίο κατασκευάζονται να
είναι ανακυκλώσιµο

43

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 30 τεµ
45 Χ 56

Σακούλα γραφείου διαστάσεων 45Χ56 cm άριστης ποιότητας.
Να µην σκίζεται, να µην στάζει. Σε κατάλληλα τυποποιηµένη
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συσκευασία η οποία εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το
βάρος
και την προέλευση.

Στα προϊόντα θα πρέπει στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία τους να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα τα
παρακάτω στοιχεία:
• Η ονοµασία του προϊόντος, η ταυτότητα της δραστικής ουσίας και η συγκέντρωσή της σε µετρικές µονάδες.
• Η µορφή του σκευάσµατος (π.χ. υγρό σε συµπυκνωµένη µορφή) και το περιεχόµενο σε βάρος ή όγκο.
• Ο αριθµός της παρτίδας παραγωγής.
• Ο αριθµός και η ηµεροµηνία της τελευταίας σε ισχύ άδειας κυκλοφορίας.
• Το όνοµα ή η εταιρική επωνυµία και η διεύθυνση (έδρα) του παραγωγού.
• Πιθανές ανεπιθύµητες παρενέργειες, µέτρα επείγουσας αντιµετώπισης και τηλέφωνα του Κέντρου
Δηλητηριάσεων.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών

Ε.ΑΡΓΥΡΟΥ

ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικ/κών Υπηρεσιών

ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΝΤΟΥΤΗ

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για
τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ :

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

α) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τμήμα αποθηκών-προμηθειών υλικού

γ ) «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
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«ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του Δήμου Λέσβου»

εξοπλισμού υπηρεσιών
Γραφείο Προμηθειών & Δημοπρασιών
Προμηθειών

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Ταχ. Κωδ: 811 00
Πληροφορίες: Ε. Αργυρού
Τηλ: 2251350565
Fax: 2251350510
e-mail: promithies@mytilene.gr

3.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα οχτώ χιλιάδες τριακόσια
ενενήντα εφτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (198.397,86 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%, όπως αναλυτικά
εμφανίζονται ανά Ομάδα - Φορέα, ως εξής:

Α) ΟΜΑΔΑ Α΄- ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 17%
(€)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ
(€)

(€)
1

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

2

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ

3

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

4

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

πακέτα των
40 τεμ.

2.000

10,50

21.000,00

3.570,00

24.570,00

τεμ.

2.000

2,10

4.200,00

714,00

4.914,00

50

2,20

110,00

18,70

128,70

50

16,20

810,00

137,70

947,70

Πακέτο
750 τεμ.
ρολό
14 μέτρων

5

ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ

τεμ.

200

1,10

220,00

37,40

257,40

6

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

τεμ.

160

0,45

72,00

12,24

84,24

7

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ

3.500

2,90

10.150,00

1.725,50

11.875,50

3.000

2,40

7.200,00

1.224,00

8.424,00

1.000

2,90

2.900,00

493,00

3.393,00

2.000

2,90

5.800,00

986,00

6.786,00

δοχεία των
4 λίτρων
8

9
10

ΥΓΡΟ
ΔΑΠΕΔΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΥΓΡΟ
ΤΖΑΜΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

τεμ. των
4 λίτρων

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ

τεμ. των
4 λίτρων
τεμ. των
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Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 17%
(€)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ
(€)

(€)

11

12

ΤΑ ΧΕΡΙΑ

4 λίτρων

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΕΙΔΩΝ
ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ

τεμ. των

ΥΓΡΟ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΙΑΤΩΝ

τεμ. των

400

3,00

1.200,00

204,00

1.404,00

50

2,60

130,00

22,10

152,10

2.000

0,35

700,00

119,00

819,00

2

16,76

33,52

5,70

39,22

τεμ.

1.000

2,50

2.500,00

425,00

2.925,00

τεμ.

500

4,00

2.000,00

340,00

2.340,00

τεμ. (ζεύγος)

200

1,90

380,00

64,60

444,60

τεμ. (ζεύγος)

600

1,90

1.140,00

193,80

1.333,80

750 ml

4 λίτρων
τεμ. των

13

ΥΓΡΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ
450 ml
τεμ.

14

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

των 5 κιλών
ή 5 λίτρων

15

ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΕ ΠΟΛΤΟ

16

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΗΣ

17

ΓΑΝΤΙΑ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

18

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

19

ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

τεμ.

21

6,30

132,30

22,49

154,79

20

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ

τεμ.

400

2,50

1.000,00

170,00

1.170,00

21

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

τεμ.

200

3,00

600,00

102,00

702,00

22

ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

τεμ.

5

65,00

325,00

55,25

380,25

23

ΚΟΝΤΑΡΙ
ΞΥΛΙΝΟ
ΣΚΟΥΠΑΣ/ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

τεμ.

150

1,30

195,00

33,15

228,15

24

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

τεμ.

50

2,90

145,00

24,65

169,65

25

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ

τεμ.

200

2,80

560,00

95,20

655,20

26

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ

τεμ.

50

1,10

55,00

9,35

64,35

27

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

τεμ.

100

2,20

220,00

37,40

257,40

28

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ
ΚΟΝΤΑΡΙ

τεμ.

400

14,00

5.600,00

952,00

6.552,00

29

ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ

τεμ.

200

7,40

1.480,00

251,60

1.731,60

30

ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΙΝΗ ΧΩΡΙΣ
ΚΟΝΤΑΡΙ

τεμ.

200

3,80

760,00

129,20

889,20

ΜΙΑΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΜΕΓΑΛΗ

ΜΕ
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Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 17%
(€)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ
(€)

(€)
31

ΣΚΟΥΠΑ
ΚΟΝΤΑΡΙ

ΧΟΡΤΙΝΗ

ΜΕ

32

ΣΚΟΥΠΑ
ΚΟΝΤΑΡΙ

ΟΙΚΙΑΚΗ

ΜΕ

33

τεμ.

600

4,30

2.580,00

438,60

3.018,60

τεμ.

200

2,50

500,00

85,00

585,00

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

τεμ.

50

2,10

105,00

17,85

122,85

34

ΠΙΓΚΑΛ (WC)

τεμ.

100

2,70

270,00

45,90

315,90

35

ΚΑΔΟΣ
(WC)

τεμ.

50

6,00

300,00

51,00

351,00

36

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

τεμ.

50

1,70

85,00

14,45

99,45

37

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕ
ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ

τεμ.

200

8,10

1.620,00

275,40

1.895,40

38

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ
ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ

τεμ.

360

7,70

2.772,00

471,24

3.243,24

39

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΟΡΔΟΝΙ

τεμ.

100

1,30

130,00

22,10

152,10

40

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

τεμ.

3.500

0,50

1.750,00

297,50

2.047,50

41

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
90X110

κιλά

15.000

1,60

24.000,00

4.080,00

28.080,00

42

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ

κιλά

8.000

1,60

12.800,00

2.176,00

14.976,00

43

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΕΣ

κιλά

4.000

2,60

10.400,00

1.768,00

12.168,00

44

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ

κιλά

50

2,60

130,00

22,10

152,10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

129.059,82

21.940,17

150.999,99

ΧΑΡΤΙΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕ

Β) ΟΜΑΔΑ Β΄- ΦΟΡΕΑΣ: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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1

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ:

110

ΤΜΧ.

10,90

1.199,00

910

ΤΜΧ.

2,20

2.002,00

900

ΤΜΧ.

2,00

1.800,00

2

ΤΜΧ

13,00

26,00

610

ΤΜΧ

1,10

671,00

10

ΤΜΧ

1,25

12,50

160

ΤΜΧ.

1,30

208,00

60

ΤΜΧ

3,60

216,00

Λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α΄ποιότητας από
πρωτογενή χαρτοπολτό. Βάρους 120-130 gr/ρολό 400-450
διπλών φύλλων με ανοχή +/-10%, με πλάτος 0,105m με
ανοχή +/-5% και ολικό μήκος ρολού min 40 μέτρα
προσθήκη +/-10%, σε πλαστική συσκευασία ή σε κιβώτιο
40-48 ρολών. (Ως τεμάχιο εννοείται το 1 συσκευασία)
2

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟΥ:
Καθαρό βάρος ρολού 1000gr με ανοχή +/-5%. Με 100%
χημικός και θερμομηχανικός πολτός, 500 φύλλα +/-5% ανά
ρολό, μήκος ρολού 100m+/-5%. Διπλά φύλλα διαστάσεων
19cmΧ22cm+/-5%. (Ως τεμάχιο εννοείται το 1 ρολό)

3

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ:
Λευκές μαλακές διαστάσεων 17χ17 με ανοχή +-5%,
λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α΄ποιότητας, από
πρωτογενή χαρτοπολτό, αριθμός φύλλων στο πακέτο 100,
συσκευασία πλαστική αεροστεγή θήκη. (Ως τεμάχιο
εννοείται το ένα πακέτο των 100 χαρτοπετσετών)
Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος.

4

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ:
Χαρτοβάμβακας
λευκός,
απορροφητικός,
κατασκευασμένος από 100% χημικό πολτό απαλός και
ανθεκτικός στην χρήση, σε δύο φύλλα διαστάσεων
περίπου 40cm X60cm .
Κατά την χρήση δεν αφήνει υπολείμματα, και δεν ερεθίζει
το δέρμα. Σε συσκευασία των 5 κιλών. (Ως τεμάχιο
εννοείται η μια συσκευασία των 5 κιλών)

5

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ:
Μωρομάντηλα υγρά, σε συσκευασία 72 τεμαχίων, σε
πλαστική σακούλα η σε κουτί, με ευχάριστο άρωμα και
υποαλλεργικά. Χωρίς οινόπνευμα με ουδέτερο Ph για το
δέρμα, δερματολογικά ελεγμένα. (Ως τεμάχιο εννοείται η
συσκευασία των 72 μωρομάντηλων)

6

ΒΑΜΒΑΚΙ:
Το βαμβάκι να είναι από 100% υδρόφιλο φαρμακευτικό.
Να είναι λευκό, μαλακό και να κόβεται εύκολα. Να πληροί
τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας και να
φέρει σήμανση CE. Συσκευασμένο σε πλαστική
συσκευασία 140 έως 150γρ. (Ως τεμάχιο εννοείται η
συσκευασία των 140-150γρ)

7

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ: Πετσέτα απορροφητική
Νο 4 (τύπου Wettex ή παρόμοιο), διαστάσεων 30Χ30cm.
Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος.

8

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ.
Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες
νατρίου 2,5 - 5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο
συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει µη ιονικά
τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά
λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε
οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 µέρος διαλύµατος
/ 5 µέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης
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και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η
συσκευασία των 4 λίτρων)
9

ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ.

60

ΤΜΧ

2,00

120,00

2.590

ΛΙΤΡΟ

0,70

1.813,00

40

ΤΜΧ.

3,5

140,00

1.600

ΛΙΤΡO

0,80

1.280,00

130

ΛΙΤΡΟ

3,00

390,00

σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων. Να φέρει
οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (Ως
τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων)
10

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ:
Υγρό γενικού καθαρισμού- δαπέδου (σε συσκευασία
δοχείου 3-5 λίτρων): να περιέχει τουλάχιστον ενεργά
επιφανειοδραστικά 3 - 5%, μη ιονικά τασιενεργά <5%,
ανιονικά τασιενεργά < 5% άοσμο ή με άρωμα ελαφρύ,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαιτείται η
προσκόμιση δείγματος.

11

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
(συσκευασία των 4lt) :

ΤΖΑΜΙΟΥ

ΣΕ

ΥΓΡΟ

Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει
οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη)
min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και
να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το
στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες
ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4l . Επίσης
να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται
στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. (Ως τεμάχιο
εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων)

12

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣIΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ:
Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι (σε
συσκευασία δοχείου 3-5 λίτρων) Να έχει ουδέτερη οσμή,
Ειδική σύνθεση και να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε
μορφής (τσαι, λίπη, αίμα, καφές αυγό κλπ). Να χρειάζεται
διάλυση ανάλογα με την σκληρότητα του νερού. Να
δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίδονται οδηγίες
ασφαλείας. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις
τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ΕΕ. Να περιέχει
συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία
89/542 της ΕΕ. Να περιέχει τουλάχιστον 90%
βιοδιασπώμενα συστατικά. Να αναγράφονται τα ατομικά
μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται.

13

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ:
Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων σε υγρό παχύρευστο,
(σε συσκευασία δοχείου 3-5 λίτρων) για επαγγελματικό
πλυντήριο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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14

ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ):

10

ΤΕΜ

8,00

80,00

400

ΚΙΛΟ

1,80

720,00

70

ΤΜΧ.

3,90

273,00

300

ΤΜΧ

1,10

330,00

30

ΤΜΧ.

4,20

126,00

80

ΤΜΧ

4,70

376,00

100

ΤΜΧ

3,00

300,00

Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων (Λαμπρυντικό) (σε
συσκευασία 4 λίτρων), σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Να φέρει σήμανση CE, Να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με την οδηγία 91/155 της
ευρωπαϊκής ένωσης, Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με
τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής
ένωσης, Να περιέχει τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα
συστατικά, Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα
προστασίας, Να μην είναι εύφλεκτο. (Ως τεμάχιο εννοείται
η συσκευασία των 4 λίτρων)

15

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ:
(σε συσκευασία 10-20 κιλών): Το προϊόν θα είναι
κοκκώδες, προϊόν πύργου ξηράνσεως ομοιόμορφης
εμφάνισης, ελεγχόμενου αφρισμού να διαλύεται εύκολα
στο νερό και τα συστατικά του να μην είναι επιβλαβή στα
καθαριζόμενα ρούχα, σύνολο ενεργών συστατικών άνω
των 15% , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

16

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ
Μαλακτικό ρούχων 4 λίτρων για πλυντήριο, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η
συσκευασία των 4 λίτρων)

17

ΣΚΟΝΗ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ:
Σκόνη ενισχυτικού πλύσης (λευκαντικό) σε συσκευασία
140 -150 γρ. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το
απορρυπαντικό. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των
140-150 γραμμαρίων)

18

ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ :
Αλάτι πλυντηρίου ρούχων τυποποιημένο σε συσκευασία
2,5 Kg, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ως τεμάχιο
εννοείται η συσκευασία των 2,5 κιλών)

19

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ:
Κρεμοσάπουνο για τα χέρια (σε συσκευασία 4 λίτρων) με
ουδέτερο PH κατάλληλο για καθημερινή φροντίδα,
προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να μην
υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια χρήσης ουσιών. (Ως τεμάχιο
εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων)

20

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ 750ML:
Γυαλιστικό καθαριστικό ανοξείδωτων επιφανειών μη
οικοτοξικό σε συσκευασία των 750ml με αντλία χειρός για
ψεκασμό. Να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από
βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Να είναι
υγρό, άχρωμο. Ειδική σύνθεση για τον καθαρισμό και το
γυάλισμα των ανοξείδωτων επιφανειών. Να διαλύει
ρύπους (λαδιά, καμένα λίπη, τροφές κτλ). Να μην
χρειάζεται διάλυση. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να
δίνονται οδηγίες ασφάλειας. Να περιέχει βιοδιασπόμενα
συστατικά. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα
προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται. Ανιονικά
τασιενεργά λιγότερο από 5%, μη ιονικά τασιενεργά
λιγότερο από 5% Να μην είναι εύφλεκτο. (Ως τεμάχιο
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εννοείται η συσκευασία των 750ml) Απαιτείται η
προσκόμιση δείγματος.

21

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC:

500

ΤΜΧ.

1,30

650,00

10

ΤΜΧ

1,50

15,00

30

ΤΜΧ

2,20

66,00

600

ΤΜΧ.

0,45

270,00

700

ΤΜΧ

4,00

2.800,00

80

ΤΜΧ

2,00

160,00

50

ΤΜΧ

6,00

300,00

50

ΤΜΧ.

5,00

250,00

20

ΣΕΤ.

4,00

80,00

Υδατικό παχύρευστο διάλυμα σε πλαστική συσκευασία
των 700-750 m με ευχάριστο άρωμα και ph περίπου 2,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται
η συσκευασία των 700-750ml)
22

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ:
Απιονισμένο νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση
(ατμοσίδερα κτλ) σε συσκευασία πλαστική των 4 λίτρων.
(Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων)

23

ΥΓΡΟ ΛΙΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ:
Σε συσκευασία των 600 -750 ml με αντλία χειρός για
ψεκασμό. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 600750 ml)

24

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ :
Σφουγγάρι κουζίνας (7Χ14Χ3 cm ή 8Χ12,5Χ3 ή οτιδήποτε
ενδιάμεσα). Να είναι εξαιρετικής αντοχής ,να µην
αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους. Η μία πλευρά
τους θα φέρει σκληρή επιφάνεια για να μπορεί να
απομακρύνει εύκολα τα καμένα υπολείμματα.

25

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Γάντια Κατασκευασμένα από νιτρίλιο σε κουτί των 100
τεμ. (χρώματος μπλε ή λευκό). Ιδανικά για αντιμετώπιση
χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Σε διάφορα μεγέθη.
Είναι μιας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές
αντοχές.
Να
διατίθενται
σε
συσκευασία
100
τεμάχια/κουτί. Πρότυπα: ΕΝ 374 και ΕΝ 374-2. Σήμανση:
CE, Προμηθευτή, κωδικό προϊόντος και έτος κατασκευής.
Να φέρει εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και
μικροοργανισμούς . (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία
των 100 γαντιών)

26

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ):
Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε
διάφορα χρώματα. (Ως τεμάχιο εννοείται το ζεύγος)

27

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 80 m.
Αλουμινόχαρτο, κατάλληλο για τρόφιμα, συσκευασία 80
μέτρων/τμχ.

28

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 250m:
Μεμβράνη διαφανής τροφίμων σε ρολό πλάτους 30cm
έως 35cm και μήκους 250m/τμχ.

29

ΣΕΤ ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ:
Κάδος σφουγγαρίσματος με χειρολαβή και στίφτη απλός
από ανθεκτικό ανακυκλώσιμο πλαστικό. Χωρητικότητας
15-16 λίτρων.
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30

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΙΑΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ).

300

ΤΜΧ

3,50

1.050,00

5

ΣΕΤ

61,00

305,00

50

ΤΜΧ.

2,50

125,00

20

ΤΜΧ.

4,30

86,00

100

ΤΜΧ

3,00

300,00

Σφουγγαρίστρα μεγάλη τύπου wettex, με αντοχή στα
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια
κατά τη χρήσης της, με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα
πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι
που θα επιλεγεί
31

ΚΑΔΟΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ :

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΜΕ

Ο κάδος θα είναι επαγγελματικού τύπου, με σύστημα
μηχανικού στυψίματος της σφουγγαρίστρας με την
ανάλογη σφουγγαρίστρα και κατάλληλο τροχήλατο
φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του καθώς
και την αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό του. Ο
κάδος θα αποτελείται από 2 μέρη ένα για τα υγρά
στυψίματος και ένα για τα καθαρά. Χωρητικότητα 25λτ (Ως
σετ εννοείται ο κάδος με το σύστημα στυψίματος και το
φορείο καθώς και την ανάλογη σφουγγαρίστρα).
32

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΚΟΥΠΑΣ:
Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου ή σφουγγαρίστρας μήκους
1,40m χωρίς πλαστική επένδυση. Θα μπορεί να
προσαρμοστεί στις υπό προμήθεια σκούπες και
σφουγγαρίστρες.

33

ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ:
Σκούπες για στεγνό σκούπισμα κατάλληλες για δρόμους
από χόρτο κεχριού. Το ύψος της θα είναι περίπου 50cm.
Στο πάνω μέρος της θα γίνεται δέσιμο με σύρμα ενώ στο
ενδιάμεσο τμήμα θα υπάρχουν δεσίματα (ράψιμο) με
πλαστική κλωστή. Θα φέρει κοντάρι ύψους περίπου 90cm.
Η σύνδεση του κονταριού με την σκούπα θα επιτυγχάνεται
με τέτοιο τρόπο που να δίνει σταθερότητα.

34

ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ :
Σκούπες πλαστικές οικιακές ενισχυμένες. Αποτελούνται
από πλαστική βάση στην οποία υπάρχει η οπή για την
σύνδεση του κονταριού ενώ από την άλλη πλευρά φέρει
πλαστικές τρίχες 5-7εκ. σε τουλάχιστο 4 σειρές στην μικρή
διάσταση και σε 20 σειρές στην μεγάλη διάσταση. Με
κοντάρι αντοχής.

35

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 45Χ55 από πρωτογενές υλικό
αντοχής πάχος 8 micro να μην σχίζονται εύκολα σε
συσκευασία ρολό 30 τεμαχίων. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα
ρολό με 30 σακούλες). Απαιτείται η προσκόμιση
δείγματος.

800

ΤΜΧ

0,55

440,00

36

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΜΑΥΡΕΣ
65Χ80,εκ.,75Χ100εκ.,55Χ75Χ100εκ. ,60Χ75εκ.,55Χ80εκ.:

1000

ΚΙΛΟ

1,80

1.800,00

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό
πολυαιθυλενίου, με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή
χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως
την χρήση για την οποία προορίζονται. Απαιτείται η
προσκόμιση δείγματος.
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37

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΑΙΛΟΝ ΑΧΡΩΜΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ :

100

ΚΙΛΟ

2,60

260,00

3

ΤΜΧ

13,00

39,00

80

ΤΜΧ

2,00

160,00

80

ΤΜΧ

2,00

160,00

10

ΤΜΧ.

3,40

34,00

25

ΤΜΧ

0,90

22,50

600

ΤΜΧ

1,00

600,00

60

ΤΜΧ

2,20

132,00

50

ΤΜΧ

3,50

175,00

Μεγάλης αντοχής, να μην ξεκολλούν εύκολα, σε
επιλεγόμενα μεγέθη (40x30cm & 50x70cm) σύμφωνα με
τον κώδικα τροφίμων και ποτών. Απαιτείται η προσκόμιση
δείγματος.
38

ΑΠΛΩΣΤΡΑ:
Απλώστρα ρούχων πτυσσόμενη μεταλλική κατάλληλη για
μπαλκόνι. Θα αποτελείται από 3 θέσεις απλώματος (δυο
ανακλινόμενες πλαϊνές και μια κεντρική)

39

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ:
Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών
μπαταριών των 1.5V LR03. (Ως τεμάχιο εννοείται η
συσκευασία με 4 μπαταρίες).

40

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ:
Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών
μπαταριών των 1.5V LR6. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα ρολό
με 30 σακούλες).

41

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ.
Εντομοκτόνο σε σπρέι για κατοικημένους χώρους. Τα
σταγονίδια που απελευθερώνονται κατά τον ψεκασμό,
περιέχουν δραστικά συστατικά, που καταπολεμούν
αμέσως τα βαδιστικά έντομα όπως κατσαρίδες και
μυρμήγκια. Η διάρκεια δράσης του θα είναι μεγαλύτερη
από 3 εβδομάδες. Σε σπρέι των 300ml. Θα φέρει πάνω
στην συσκευασία οδηγίες χρήσεως και προφυλάξεως.

42

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ:
Αποφρακτικό σωληνώσεων σε σκόνη για νιπτήρες,
μπανιέρες και νεροχύτες. Να μην απαιτεί ζεστό νερό για
την απόφραξη. Σε συσκευασία των 50-60γρ.

43

ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ΤΕΜ
Ως τεμάχιο νοείται η συσκευασία των 4 συρμάτων.

44

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 15m.
Αντικολλητικό χαρτί, κατάλληλο για τρόφιμα, συσκευασία
15 μέτρων/τμχ.

45

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ:
Αντιβακτηριδιακό
Καθαριστικό
Επιφανειών
(σε
συσκευασία 500ml.)που να εξουδετερώνει πάνω από το
90% των βακτηριδίων, συμπεριλαμβανομένου του E. coli,
της σαλμονέλας, του MRSA και του ιού της γρίπης. Να
είναι
απαλό & άοσμο σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, αλλά αποτελεσματικό, χωρίς λευκαντικό και
χρώμα, να είναι ασφαλές για χρήση σε επιφάνειες
προετοιμασίας φαγητού κι γύρω από τον εξοπλισμό των
παιδιών. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 500ml)
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Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος.

46

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 475ml.

50

ΤΜΧ

5,00

250,00

150

ΤΜΧ

1,10

165,00

30

ΤΜΧ

0,90

27,00

50

ΤΜΧ

1,00

50,00

50

ΤΜΧ

1,00

50,00

ΣΥΝΟΛΟ

22.904,00

Φ.Π.Α. 17%

3.893,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

26.797,68

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel, 475ml με
αντλία.
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel με
μικροβιολογική δράση, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο,
φυματιοκτόνο, ιοκτόνο. Αλκοολούχο διάλυμα ταχείας
αντισηψίας σε μορφή gel, κατάλληλο για υγιεινή
αντισηψία των χεριών με εντριβή. Να έχει πολύ καλή
συμβατότητα με το δέρμα με παράγοντες προστασίας
γλυκερίνη, λανολίνη και με διακριτικό άρωμα. (Ως τεμάχιο
εννοείται η συσκευασία των 475ml) Απαιτείται η
προσκόμιση δείγματος.
47

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 93

ο

Οινόπνευμα φωτιστικό 93 βαθμών, χρώματος μπλέ ,
κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών, απολύμανσεις και
λοιπές χρήσεις. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των
400-450ml)
48

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ συσκ. 100τεμ.
Καλαμάκια χρωματιστά σπαστά, συσκευασμένα 1/1 σε
έντονα χρώματα κατάλληλα για τρόφιμα.
(Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 100 τεμ.)

49

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 250-300ml.
Πλαστικά ποτήρια μίας χρήσης χωρητικότητας 250-300 ml.
Χρώματος άσπρου ή διαφανή. Κατάλληλα για υγρά
τρόφιμα. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 50 τεμ.)
Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος.

50

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 130-150ml.
Πλαστικά ποτήρια μίας χρήσης χωρητικότητας 130-150 ml.
Χρώματος άσπρου ή διαφανή. Κατάλληλα για υγρά
τρόφιμα. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 50 τεμ.)
Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος.

Γ) ΟΜΑΔΑ Γ΄- ΦΟΡΕΑΣ: «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» – ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
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ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ
1

ΤΕΜ

8

11,30

90,40

ΤΕΜ

40

1,40

56,00

ΤΕΜ

120

4,90

588,00

ΤΕΜ

50

ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ VETEX)
ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΩΝ

2

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
ΛΕΚΑΝΗΣ (WC) 750 ML

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
4 ΛΙΤΡΩΝ

4

ΓΑΝΤΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
(100τεµ/κουτί)

ΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΗΣ

5,70

285,00

Medium

26,00
5

ΑΛΚΑΛΙΚΟ
ΡΥΠΟΥΣ)

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ(ΓΙΑ

ΔYΣΚΟΛΟΥΣ

ΤΕΜ

5

130,00

5 ΛΤ.

5,41
6

ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΤΕΜ

10

54,10

2,70
7

ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ/ΣΚΟΥΠΑ

ΤΕΜ

10

27,00

ΟΙΚΙΑΚΗ

9,80
8

ΚΟΥΒΑΣ 10 LT & ΣΤΙΦΤΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

ΤΕΜ

10

98,00

4,80
9

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΤ.

ΤΕΜ

30

144,00

1,78
10

ΜΑΠΑ (MOP) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΤΕΜ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
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11

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)

ΤΕΜ

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΤΕΜ

20

1,78

35,60

4,59

137,70

12
30

ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ

1,20
13

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΤΕΜ

10

12,00

4,75
14

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ

ΤΕΜ

150

712,50

4ΛΙΤΡΩΝ

8,05
15

ΣΥΡΜΑ ΜΕΤ/ΚΟ 1 ΚΙΛΟΥ

ΤΕΜ

10

80,50

0,38
16

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΕΜ

180

68,40

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

37,00
17

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

ΤΕΜ

30

1.110,00

4 ΛΙΤΡΩΝ

18

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΤΕΜ

10

4,00

ΚΙΛΟ

1.000

40,00

ΣΚΟΥΠΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

19

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΣΚΟΝΗ (10-20 κιλ.)

ΡΟΥΧΩΝ

2,10

2.100,00

10,80
20

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4
ΛΙΤΡΩΝ

ΤΕΜ

60

648,00

22,00
21

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΤΕΜ

Σελίδα 75

37

814,00

18PROC003920068 2018-10-30
ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
(5ΛΙΤΡΟ)

22

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΤΕΜ

30

4,98

149,40

4,72

472,00

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (4ΛΙΤΡΟ)

23

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 4 λίτ.

ΤΕΜ

100

1,50
24

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 1 ΛΤ

ΤΕΜ

230

345,00

1,00
25

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΜ

200

200,00

0,65
26

ΧΕΙΡΟΣΑΠΟΥΝΕΣ 125 ΓΡ. ΠΡΑΣΙΝΟ

ΤΕΜ

481

312,65

1,50
27

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 1 ΛΤ

ΤΕΜ

230

345,00

6,50
28

ΠΙΓΚΑΛ ΓΙΑ W.C.

ΤΕΜ

20

ΤΕΜ

60

130,00

29
ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

1,29

77,40

23,00
30

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

ΤΕΜ.

20

460,00

ΧΕΡΙΩΝ 5 Λίτρων

4,32
31

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 250m*30

ΤΕΜ
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27,00
32

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ 5 ΛΤ

ΤΕΜ

20

540,00

2,60
33

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ- ΜΥΡΜΗΓΚΙ 300ml

ΤΕΜ

50

130,00

4,10
34

ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓ/ΣΤΡΑΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)

ΤΕΜ

35

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 138gr

ΤΕΜ

20

82,00

400

2,05

820,00

4 ΡΟΛΩΝ

2,50
36

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr

ΤΕΜ

360

900,00

10,90
37

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 µέτρων Χ 45 εκ.

ΤΕΜ

2

21,80

6,70
38

ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ (ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ) 50 µέτρων

ΤΕΜ

2

500
39

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

13,40

3,20

ΤΕΜ

1.600,00

( 24 χ 24 / 750 φύλλων)

16,00
40

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

ΤΕΜ

50

800,00

(4000 φύλλα)

41

42

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΠΑΝΑΚΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ συσκ.των

100

3,40

340,00

100

8,00

800,00

ΤΕΜ

ΤΕΜ

10 τεμ.
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43

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΙΛΟ

450

1,60

720,00

ΚΙΛΟ

450

1,60

720,00

500

0,68

340,00

1,10 Χ 0,80

44

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
1,30 Χ 1,10

45

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ

ΚΙΛΟ

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 30 τεµ
45 Χ 56

ΣΥΝΟΛΟ

17.607,00€

Φ.Π.Α 17%

2.993,20€

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

20.600,20€

Για όσα από τα παραπάνω είδη δεν προσφέρονται στις συσκευασίες που ζητούνται από τους παραπάνω πίνακες,
υπάρχει η δυνατότητα να προσφερθούν σε διαφορετικές συσκευασίες, αρκεί η συνολική προσφερόμενη ποσότητα
να αντιστοιχεί σε λίτρα, κιλά ή τεμάχια με την αντίστοιχη συνολική ποσότητα που προκύπτει για τα είδη αυτά με
βάση τους ανωτέρω πίνακες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ
ΟΜΑΔ
ΑΦΟΡΕ
ΑΣ
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
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ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΦΠΑ 17%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

129.059,82

21.940,17

150.999,98

18PROC003920068 2018-10-30
Β

Γ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

22.904,00

3.893,68

26.797,68

Ν.Π.Δ.Δ. «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
«ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

17.607,00

2.993,20

20.600,20

169.570,82

28.827,05

198.397,86

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ 17%
:

198.397,86

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών

Ε.ΑΡΓΥΡΟΥ

ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ
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Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικ/κών Υπηρεσιών

ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΝΤΟΥΤΗ

